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บทน ำ 
การตรวจสอบและรับรองและการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน หรือที่มักเรียกรวมๆ กันว่า Energy 

Management System Audit เป็นเครื่องมือเพ่ือยืนยันว่าองค์กรที่ถูกตรวจประเมิน (Audit) มีการจัดการและการ
ปฏิบัติด้านพลังงานที่เหมาะสม เพียงพอที่จะน าไปสู่เป้าหมายด้านพลังงานที่ก าหนดไว้ อีกทั้งหากน าการตรวจประเมิน 

ที่เป็นระบบมาใช้อย่างสม่ าเสมอจะช่วยปรับปรุงผลการด าเนินงาน  (Performance) ด้านพลังงานขององค์กร 

โดยชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการพลังงานน าไปสู่การขยายผลและการปรับปรุงที่ เหมาะสมต่อไป  
โดยกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ก าหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน  (Internal Audit) และการตรวจสอบและ
รับรอง (Certification Audit) โดยในส่วนของการตรวจสอบและรับรองนั้นระบุให้ “เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  

โดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอนุญาต มีหน้าที่ด าเนินการตามท่ีก าหนด 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการ 
พลังงาน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ช านาญการ และระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ โดยบุคคลหรือ  นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไม่ว่าระดับใดจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้าม
ตามที่ก าหนดในข้อ 3 ของกฎกระทรวงฯ ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (ค) ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ในระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจ  

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และมีทักษะ 

ที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองท่ีดี 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถด าเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวัง และน าไปสู่การพัฒนาการจัดการพลังงาน
อย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Management) 

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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1 

บทที่ 1 

กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
 

 

1.  โครงสร้างของกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 
เน่ืองจากความต้องการใช้พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ได้เพ่ิมข้ึนในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ 
ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพ่ือก าหนด
มาตรการในการก ากับ ดูแล ส่งเสริมและช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังง าน 
การก าหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้การ
อุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการ
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการ 
ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือให้สามารถ
ก ากับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์
พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)” ขึ้นใช้บังคับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550) มีวัตถุประสงค์หลัก
อยู่ 3 ประการดังนี้ 

1)  เพ่ือก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายการอนุรักษ์
พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้
ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย 

3)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎหมาย 
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พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ประกอบด้วย
บทบัญญัติทั้งสิ้น 9 หมวดดังนี้ 

บทบัญญัตทิั่วไปและค านิยามศัพท์  (มาตรา 1-6) 
หมวด 1  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน (มาตรา 7-16) 
หมวด 2  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (มาตรา 17-22) 
หมวด 3  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ 

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา 23) 
หมวด 4  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา 24-39) 
หมวด 5  มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ (มาตรา 40-41) 
หมวด 6  ค่าธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา 42-46) 
หมวด 7  พนักงานเจ้าหน้าที่  (มาตรา 47-49) 
หมวด 8  การอุทธรณ์ (มาตรา 50-52) 
หมวด 9  บทก าหนดโทษ (มาตรา 53-61) 
 

รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550) 
อยู่ในภาคผนวก ก-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1-1 โครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 

พระราชบัญญัติการส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติการส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  

(แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2550) 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม 

กฎกระทรวง 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  
อุปกรณ์ ก าหนดวสัดเุพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน 

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 

มาตรฐานการจัด
การพลังงาน 

คุณสมบัติ หน้าท่ี และจ านวน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

มาตรฐานการออกแบบอาคาร 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2535 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ก.ค. 2552 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2552 
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2. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือก ากับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มี
การใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปก ากับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
อนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้ 

(1)  โรงงานควบคุม 
(2)  อาคารควบคุม 
(3) ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน 
ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550)  

จึงบังคบัใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมาข้างต้นเท่านั้น 
ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น จะมุ่งเน้น

โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะด าเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้  
โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด
โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดย
ละเอียดต่อไปในหัวข้อ 3 

ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจ าหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ 
และวัสดุเหล่านี้จ าหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงาน
ลงได้  ทั้งนี้ การก าหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซ่ึงได้ก าหนดเป็นเร่ืองๆ ไป เช่น กฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองปรับอากาศ 

ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงก าหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 หรือกฎกระทรวงก าหนด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานตามประเภทคุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติน้ี ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซ่ึงได้ก าหนดเป็นเร่ืองๆ ไป เช่น กฎกระทรวงก าหนดกระจก เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เป็นต้น 
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3. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
 

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณีโดย
จะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะด าเนินการอนุรักษ์พลังงานได้
ทันที  ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ซ่ึงโรงงานหรืออาคารที่เข้า
ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือ 

(2) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จ าหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ าจากผู้จ าหน่าย
พลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป 
 

อย่างไรก็ดี ส าหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าว
มาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ก็ได้ก าหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็น
อาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ท าการของหน่วยงานที่ต้ังข้ึนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง
ไว้แล้วโดยเฉพาะ 

ส าหรับการค านวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (2) ข้างต้นให้ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน 

พระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้ 
(1)   กรณีไฟฟ้า ให้ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย 3.60 
 

(2) กรณีความร้อนจากไอน้ า ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้ 

   

 ES  = (hS – hW) x S x eff. 
 

โดย ES หมายถึง  ปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี (MJ/ปี) 
hS  หมายถึง  ค่า Enthalpy ของไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน (MJ/ton) จากตารางไอน้ า  

(Steam table) ทั่วไป 
hW  หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้ าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ 

ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ 113 เมกะจูล/ตัน (MJ/ton) 
S   หมายถึง ปริมาณไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี (MJ/ton) ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ าของอาคาร 

หรือโรงงาน 
eff.  หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า 0.45 

4 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



4 

3. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
 

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) นั้นจะถูกเรียกว่า โรงงานควบคุม  หรือ อาคารควบคุม  แล้วแต่กรณีโดย
จะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะด าเนินการอนุรักษ์พลังงานได้
ทันที  ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ซ่ึงโรงงานหรืออาคารที่เข้า
ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1 000 กิโลวัตต์ หรือ 1 175 กิโลโวลท์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือ 

(2) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จ าหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ าจากผู้จ าหน่าย
พลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป 
 

อย่างไรก็ดี ส าหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าว
มาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ก็ได้ก าหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็น
อาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ท าการของหน่วยงานที่ต้ังข้ึนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง
ไว้แล้วโดยเฉพาะ 

ส าหรับการค านวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (2) ข้างต้นให้ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้ 

(1)   กรณีไฟฟ้า ให้ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย 3.60 
 

(2) กรณีความร้อนจากไอน้ า ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้ 

   

 ES  = (hS – hW) x S x eff. 
 

โดย ES หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี (MJ/ปี)
hS  หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน (MJ/ton) จากตารางไอน้ า 

(Steam table) ทั่วไป
hW  หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้ าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ

ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ 113 เมกะจูล/ตัน (MJ/ton)
S   หมายถึง ปริมาณไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี (MJ/ton) ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ าของอาคาร

หรือโรงงาน
eff.  หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า 0.45 
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(3)   กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเป็นพลังงานไฟฟ้า
เทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

  Ef  = F x HHV x eff. 
 

โดย  Ef      หมายถึง  ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า 
หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี (MJ/y) 

F       หมายถึง   ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ าหนักหรือปริมาตรต่อปี 
HHV  หมายถึง   ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วยเป็น 

เมกะจูล/หน่วยน้ าหนักหรือปริมาตร 
eff.      หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า 

ในที่นี้ ใช้ค่า 0.45 
ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงานก าหนด 
รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกาก าหนด

โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 อยู่ในภาคผนวก ก-2 และภาคผนวก ก-3 ตามล าดับ  
   

4. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ 
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ได้ก าหนดการ

ด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้
วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานไว้  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้ก ากับดูแลมีความ
เข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการด าเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่ 

 
 4.1  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 
  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา 7 ได้แก่ การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
(2)  การป้องกันการสูญเสียพลังงาน 
(3)  การน าพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
(5) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า การลดความต้องการพลัง

ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม 

กับภาระและวิธีการอ่ืน 
(6) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการท างานและวัสดุ 

ที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

5หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา 9 วรรคหนึ่งได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกฎกระทรวง 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวีธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ 
(2) ก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุม

แต่ละแห่ง ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 

 นอกจากน้ี ในกรณีที่ มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
มีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์
พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้นตามมาตรา 10 

 4.2  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
       การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา 17 ได้แก่ การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ

ก่อสร้างนั้นๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวีธีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา 19 วรรค
หน่ึง ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวง  

ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบ

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(2) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพ่ือการอนุรักษ์

พลังงาน 
 รายละเอียดของกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อยู่ในภาคผนวก ก-4 
 ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา 20 ก าหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะน ามาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอ านาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคาร

6 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา 9 วรรคหนึ่งได้ก าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกฎกระทรวง
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวีธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ 
(2) ก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุม

แต่ละแห่ง ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 

นอกจากน้ี ในกรณีที่มี เหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์
พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้นตามมาตรา 10 

 4 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
      การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา 17 ได้แก่ การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ

ก่อสร้างนั้นๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวีธีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา 19 วรรค
หน่ึง ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบ
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

(2) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

รายละเอียดของกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อยู่ในภาคผนวก ก-4 

ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา 20 ก าหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะน ามาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอ านาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคาร

7 

ที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ นี้ 

 นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา 21 วรรคหนึ่งก าหนดให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ 
(2) ก าหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในอาคารควบคุม 

แต่ละแห่ง ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 

อน่ึง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอ านาจออก
ค าสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้เจ้าของ
อาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้นตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 

 
4.3 สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 
ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ ากว่าขนาด หรือปริมาณ  

ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม  พ.ศ. 2540 หรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม  
พ.ศ. 2538 และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีค าขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีค าขอดังกล่าว
ให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
โดยเร็วตามมาตรา 8 วรรคสามหรือมาตรา 18 ประกอบมาตรา 8 วรรคสาม แล้วแต่กรณี 

เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการด าเนินการไว้ก่อน
จนกว่าจะมีค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งค าวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นค า
ร้องทราบแล้วตามมาตรา 50 ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ตามมาตรา 52 

หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้
พลังงานต่ ากว่าขนาดหรือปริมาณที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 53 

 
4.4 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน 
        ส าหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้ก าหนดการด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานไว้ แต่เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรือ

7หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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อุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา 23 วรรคหน่ึง ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง

พลังงานและประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด  

เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 
ทั้งนี้ มาตรา 23 วรรคสอง ก าหนดว่าผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุหรืออุปกรณ์

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือมาตรา 40 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

 
5. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 

 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) รวมถึงกฎหมาย
ล าดับรอง (กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ได้ก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ
เจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ 

(1) ต้องด าเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามข้อก าหนด
ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถึงการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานและการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ 
โดยต้องผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ข้ึนทะเบียนกับ พพ. 

(2) ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมี
จ านวนและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจ านวนของ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ โดยก าหนดให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาด
ใหญ่ (ขนาดต้ังแต่ 3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานรวมทั้งหมด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป) ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
เพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย 1 คน โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวต้องเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติซึ่งส าเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
กับท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบหรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานซึ่งจัดสอบโดย พพ. 

(3) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แล้วแต่กรณี)  
ที่สั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพ่ือ
ตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมและ
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเก่ียวกับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 
 

 

8 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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อุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา 23 วรรคหน่ึง ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง

พลังงานและประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด 

เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 
ทั้งนี้ มาตรา 23 วรรคสอง ก าหนดว่าผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุหรืออุปกรณ์

เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือมาตรา 40 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

 
5. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 

 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) รวมถึงกฎหมาย
ล าดับรอง (กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ได้ก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ
เจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ 

(1) ต้องด าเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามข้อก าหนด
ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถึงการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานและการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ 
โดยต้องผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ข้ึนทะเบียนกับ พพ. 

(2) ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมี
จ านวนและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจ านวนของ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ โดยก าหนดให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาด
ใหญ่ (ขนาดต้ังแต่ 3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานรวมทั้งหมด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป) ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
เพ่ิมขึ้นอีกอย่างน้อย 1 คน โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวต้องเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติซึ่งส าเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
กับท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบหรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานซึ่งจัดสอบโดย พพ. 

(3) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แล้วแต่กรณี)  
ที่สั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพ่ือ
ตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมและ
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเก่ียวกับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
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6. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 

 การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการ
ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จ านวน 
หน้าที่ การแจ้งการแต่งต้ัง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก-6 

 
6.1 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานหรืออาคาร
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุม 

(2) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

(3) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
ที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ 

(4) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ 

(5) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

  การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ 
(1) และ (2) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 
6.2  จ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าที่โรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจ านวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้

เคร่ืองวัดไฟฟ้าหรือให้ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 
กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่าย
พลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา  
มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ ากว่า 60 ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่าง
น้อย 1 คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการ ตามหัวข้อ 6.1 

(2) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้
เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530  
กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจาก  

ผู้จ าหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่าน

9หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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มา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทยีบเท่าพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.1 (4) หรือ (5) ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จ านวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 6.1 ด้วย 

 
6.3  หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (1) บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 
 (2) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
 (3) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
 (4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบั ติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ 
 

6.4  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในก าหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2 (1) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนด
ในหัวข้อ 6.1 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

(2) กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2 (2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.1(4) หรือ (5) ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จ านวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 6.1 แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

  
6.5  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
 ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลท าให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหัวข้อ 6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที 
(2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานข้ึนแทนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิม

พ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 
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7. การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและใน

อาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก-5  เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัด
การพลังงานดังต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1-2 แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

ขั้นตอนที่ 1  การจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา

คณะหนึ่ง ซึ่งข้ึนตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ อ านาจหน้าที่ของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวีธีการจัดการพลังงาน 

10 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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มา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทยีบเท่าพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6 1 4) หรือ (5) ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จ านวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 6 1 ด้วย 

 
6 3  หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
   1) บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

2) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
3) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ 
 

6 4  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในก าหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6 2 1) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนด
ในหัวข้อ 6 1 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

(2) กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6 2 2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6 1 4) หรือ (5) ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จ านวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 6 1 แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

 
6 5  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลท าให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหัวข้อ 6 2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที 
(2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานข้ึนแทนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิม

พ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 
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7. การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและใน

อาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก-5  เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัด
การพลังงานดังต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1-2 แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน 
 

  ขั้นตอนที่ 1  การจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา
คณะหนึ่ง ซึ่งข้ึนตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ อ านาจหน้าที่ของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ 

(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวีธีการจัดการพลังงาน 

11หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
 
  ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น 
โดยพิจารณาจากการด าเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กร  

ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด และน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงานรวมทั้ง ทิศทางและแผนด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป 
  ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น ในคณะท างานด้านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองต้น ซ่ึงในตารางดังกล่าว
นั้น จะพิจารณาระบบซ่ึงแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร  
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และการลงทุน โดยแ ต่ละองค์ประกอบจะมี
คะแนนระหว่าง 0 - 4 คะแนน ซ่ึงคณะท างานฯ จะต้องท าการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็น
กลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายใน
องค์ประกอบแต่ละส่วน เพ่ือก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป 
 
  ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพ่ือแสดงเจตจ านง
และความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตส านึกของพนักงาน 
ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรั กษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมโดยจัดท าเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

 นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุม

หรือเจ้าของอาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมนั้น 
(3) การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด

การพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจัด

การพลังงาน 

13 

นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่จัดท าขึ้น โดยปดดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้ 

 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพ่ือน าไปสู่การประเมินการใช้
พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนดระดับของการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการรวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงาน
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการด าเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ ทั้งน้ี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

นอกจากน้ี เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและ
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้
พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง 

 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย
                และแผนอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดท าขึ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ 
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(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
 

ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น 
โดยพิจารณาจากการด าเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กร
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด และน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงานรวมทั้ง ทิศทางและแผนด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป 

ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น ในคณะท างานด้านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองต้น ซ่ึงในตารางดังกล่าว
นั้น จะพิจารณาระบบซ่ึงแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร 
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และการลงทุน โดยแ ต่ละองค์ประกอบจะมี
คะแนนระหว่าง 0 - 4 คะแนน ซ่ึงคณะท างานฯ จะต้องท าการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็น
กลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายใน
องค์ประกอบแต่ละส่วน เพ่ือก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพ่ือแสดงเจตจ านง

และความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตส านึกของพนักงาน 
ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรั กษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมโดยจัดท าเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุม

หรือเจ้าของอาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมนั้น 
(3) การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด

การพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจัด

การพลังงาน 
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 นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่จัดท าขึ้น โดยปดดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้ 

 
  ขั้นตอนที่ 4 การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพ่ือน าไปสู่การประเมินการใช้
พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

 
  ขั้นตอนที่ 5 การจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนดระดับของการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการรวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงาน
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการด าเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ ทั้งน้ี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

นอกจากน้ี เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและ
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้
พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง 

 
  ขั้นตอนที่ 6  การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย 

                และแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดท าขึ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ 
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  ขั้นตอนที่ 7 การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 
 
  ขั้นตอนที่ 8  การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ 
  รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน จะกล่าวในรายละเอียดในบทที่ 2 
 

8. บทก าหนดโทษ 

 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทก าหนดโทษในลักษณะของ
ค่าปรับส าหรับผู้ที่ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ไม่ด าเนินการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็น
จริง และอ่ืนๆ ส าหรับบทก าหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรอง ของ
พระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้ 
 

ลักษณะของการกระท าความผิด บทลงโทษ 

1. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีค าขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 8 วรรคสาม  
อันเป็นเท็จ 
 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
150,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 53) 

2. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 
และมาตรา 21 ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 54) 
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3. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีค าขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 8 วรรคสาม 
อันเป็นเท็จ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
150 000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 53  

4. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 
และมาตรา 21 ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50 000 บาท (มาตรา 54

5. เจ้าของโรงงานควบคุม  เจ้าของอาคารควบคุม หรือ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 
21 อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- การก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด

การพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ 

- การก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติ
และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 000 บาท (มาตรา 54

6. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 48 1 ผู้ใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 47(3) อันเป็น
เท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
200 000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 56

7. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ
ตามจ านวนที่ต้องส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือ
มาตรา 37

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้ง
แต่ 100 000 บาท ถึง 1 000 000 บาทหรือท้ังจ าทั้ง
ปรับ (มาตรา 58

8. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 47(2

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 000 บาท (มาตรา 60

14 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ขั้นตอนที่ 7 การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 
 

ขั้นตอนที่ 8  การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง

ของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเก่ียวกับการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ 

รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน จะกล่าวในรายละเอียดในบทที่ 2 
 

8. บทก าหนดโทษ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทก าหนดโทษในลักษณะของ
ค่าปรับส าหรับผู้ที่ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ไม่ด าเนินการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็น
จริง และอ่ืนๆ ส าหรับบทก าหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรอง ของ
พระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้ 
 

ลักษณะของการกระท าความผิด บทลงโทษ 

1. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีค าขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 8 วรรคสาม 
อันเป็นเท็จ 
 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
150 000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 53  

2. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 
และมาตรา 21 ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50 000 บาท (มาตรา 54
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3. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีค าขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 8 วรรคสาม  
อันเป็นเท็จ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
150,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 53) 

4. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 
และมาตรา 21 ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 54) 

5. เจ้าของโรงงานควบคุม  เจ้าของอาคารควบคุม หรือ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 
21 อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
- การก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด

การพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ 

- การก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติ
และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 54) 

6. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 48/1 ผู้ใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 47(3) อันเป็น
เท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 56) 

7. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ
ตามจ านวนที่ต้องส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือ
มาตรา 37 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้ง
แต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาทหรือท้ังจ าทั้ง
ปรับ (มาตรา 58) 

8. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 47(2) 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 60) 
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บทที่ 2 
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

จากข้อก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จาก ภาคผนวก ก-5 ) ซ่ึงก าหนดให้โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม จ าเป็นต้องเร่ิมให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธี 
การจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้ งมีการวางแผนการด าเนินการที่ดี และเหมาะสมกับ
องค์กร เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การด าเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
(3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5) การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

 

ทั้งนี้ โดยรายละเอียดของการด าเนินการในบางขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนในข้อ (4) ข้อ (5) ข้อ (6)  ข้อ (7) 
และข้อ (8) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ด้วย (ดูจากภาคผนวก ก-8)  
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รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

                                       

ค านิยามที่ต้องทราบ 

 การจัดการพลังงาน  หมายถึง ระบบการด าเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร 
ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีการท างานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบ
แผน เพ่ือปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ หรือเพ่ือให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 การใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ  หมายถึง การใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
โดยรวมและสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 

 องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม 
 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุม

หรือเจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การพลังงานทั้งหมด 

 ผู้ตรวจสอบพลังงาน  หมายถึง  ผู้มีอ านาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานซึ่งรวมถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อธิบดีอนุญาตให้ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 

ข้อก าหนด 

 

ความส าเร็จของการพัฒนาและน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ การมี
คณะท างานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มี
คณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแล ด าเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด
การพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่องค์กร
ได้ก าหนดขึ้น โดยคณะท างานด้านการจัดการพลังงานที่จัดตั้งขึ้นนั้น อาจอยู่ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างาน
(คู่มือนี้จะอ้างอิงค าว่า คณะท างาน แทน คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งนี้ต้องมีค าสั่งประกาศแต่งตั้งคณะท างาน พร้อมทั้งระบุ อ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะท างานให้ชัดเจน และต้องเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
อย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการพลังงาน

 ข้อ 5   เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ 
ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ 
เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 
สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงนี้  

ที่มา กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
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รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

ค านิยามที่ต้องทราบ
 การจัดการพลังงาน  หมายถึง ระบบการด าเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร 

ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีการท างานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบ
แผน เพ่ือปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ หรือเพ่ือให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 การใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ  หมายถึง การใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
โดยรวมและสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 

 องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม 
 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุม

หรือเจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การพลังงานทั้งหมด 

 ผู้ตรวจสอบพลังงาน หมายถึง  ผู้มีอ านาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานซึ่งรวมถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อธิบดีอนุญาตให้ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

3 

 

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 

ข้อก าหนด 

 
 

ความส าเร็จของการพัฒนาและน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ การมี
คณะท างานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มี
คณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแล ด าเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด
การพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่องค์กร
ได้ก าหนดขึ้น โดยคณะท างานด้านการจัดการพลังงานที่จัดตั้งขึ้นนั้น อาจอยู่ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
(คู่มือนี้จะอ้างอิงค าว่า “คณะท างาน” แทน “คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน”) ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งนี้ต้องมีค าสั่งประกาศแต่งตั้งคณะท างาน พร้อมทั้งระบุ อ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะท างานให้ชัดเจน และต้องเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
อย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการพลังงาน 

 

 

“ ข้อ 5   เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกของ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้” 
 ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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(1) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมก าหนดให้มีคณะท างานและควรให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงสร้างองค์กร 
(2) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าอาคารควบคุมต้องจัดท าหนังสือแต่งตั้งคณะท างาน และก าหนด

อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน โดยอ านาจหน้าที่ของคณะท างาน
ต้องก าหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง 

(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ทั้งนี้ให้สื่อสารหรือเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้ง
โดยการติดประกาศ หรือจัดท าเป็นหนังสือเวียนหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
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(ตัวอย่าง) ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 

   เ พ่ือให้การด า เนินงานด้านการจัดการพลังงานของบร ิษ ัทฯ เป ็นไปอย ่างต ่อ เนื ่อ ง  
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วย
ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการท างานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ....................................................    ประธานคณะท างาน     ผู้จัดการโรงงาน 

2. ....................................................    เลขานุการ      ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

3. ....................................................      คณะท างานฝา่ยมาตรการ     แผนกวิศวกรรม 

4. ................................................... คณะท างานฝา่ยประสานงาน     แผนกบุคคล 

5. .................................................... คณะท างานฝา่ยประชาสัมพันธ์  แผนกประชาสัมพันธ์ 

6. .................................................... คณะท างานฝา่ยอบรม     แผนกการผลติ 

7. .................................................... คณะท างานฝา่ยกิจกรรมฯ     แผนกบัญช ี

 

โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความรว่มมือในการปฏิบัตติามนโบบายอนรุักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ให้เหมาะสมกับพนักงานในแตล่ะหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้ 
- รวบรวมข้อมลูการใช้พลังงานท่ีผ่านมาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานตา่งๆ จากรายงานผล

การด าเนินงานท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยได้จดัท าขึ้น 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้กับเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ พร้อมท้ังรวบรวม

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 

6. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคมุในการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
 

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ......................... เป็นต้นไป 

 

ลงช่ือ............................................................                                                                                                                                                                                                                                       
(...........................................................)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ต าแหน่ง...(เจ้าของโรงงานควบคมุ/ 
             อาคารควบคุมหรือผู้บรหิารระดับสูง) 

 

รูปที่ 2-2 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. แต่งตั้งคณะท างานและลงนามค าสั่ง 
2. ก าหนดอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 
3. จัดให้มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
4. รับทราบและติดตามการท างานของคณะท างานพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  

เช่น บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น 

หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน 
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมทราบ 
6. เสนอแนะการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ

โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนด

มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

หน้าที่ของพนักงาน 
1. รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและอ านาจหน้าที่ของคณะท างาน 
2. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มที่  

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการพลังงานของคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
 
 
 
 
 

ข้อก าหนด 
 

 
 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มน าวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรขึ้นมาเป็นครั้งแรกนั้น 
อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้น ส าหรับใช้ในการประเมิน
เปรียบเทียบเพ่ือท าให้ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนด าเนินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กรต่อไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงน าผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมอีกครั้ง

ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้นขององค์กร คณะท างานสามารถด าเนินการได้โดยใช้ตารางประเมินการ
จัดการด้านพลังงาน ดังตารางที่ ในการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานขององค์กร จะพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญต่างๆ 6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดการองค์กร การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0 4 
คะแนน ผู้ประเมินจะต้องท าการประเมินอย่างเป็นกลาง เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน จากนั้นจึงท าการก าหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป

การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น จะใช้เฉพาะเมื่อมีการน าวิธีการน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรก
เท่านั้น เมื่อระบบการจัดการพลังงานด าเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว ผลจากการทบทวนวิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) จะน าไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการ
จัดการพลังงานในรอบต่อไป

ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเคยส่งรายงานการจัดการพลังงานมาแล้ว อาจไม่ต้องจัดส่งการ
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น แต่ถ้ามีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานควรจะท าการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นและน าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน 

อย่างไรก็ตาม การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ 
ปี จะช่วยให้ทราบสถานภาพปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นแนวทางติดตามและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานต่อไป

 

 

 

“ ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณาจากการ
ด าเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมาก่อนการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน”  

ที่มา กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
       และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

22 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



7 

ขั้นตอนที่ 2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนด 
 

 
 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มน าวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรขึ้นมาเป็นครั้งแรกนั้น 
อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้น ส าหรับใช้ในการประเมิน
เปรียบเทียบเพ่ือท าให้ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนด าเนินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กรต่อไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงน าผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมอีกครั้ง 

ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้นขององค์กร คณะท างานสามารถด าเนินการได้โดยใช้ตารางประเมินการ
จัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM ) ดังตารางที่ 2-1 ในการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานขององค์กร จะพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญต่างๆ 6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดการองค์กร การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0-4 
คะแนน ผู้ประเมินจะต้องท าการประเมินอย่างเป็นกลาง เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน จากนั้นจึงท าการก าหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป 

การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น จะใช้เฉพาะเมื่อมีการน าวิธีการน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรก
เท่านั้น เมื่อระบบการจัดการพลังงานด าเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว ผลจากการทบทวนวิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) จะน าไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการ
จัดการพลังงานในรอบต่อไป 

ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเคยส่งรายงานการจัดการพลังงานมาแล้ว อาจไม่ต้องจัดส่งการ
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น แต่ถ้ามีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานควรจะท าการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นและน าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  

อย่างไรก็ตาม การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ 
ปี จะช่วยให้ทราบสถานภาพปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นแนวทางติดตามและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานต่อไป 

 

 

 

“ ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณาจากการ
ด าเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมาก่อนการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน”  

 ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

       และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

23หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้ตารางประเมินการจัดการ  

ด้านพลังงาน อาจเริ่มจากการตั้งค าถามเพ่ือประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการ 

จัดการพลังงานทั้ง 6 ส่วน (ดังตัวอย่างค าถามในรูปที่ 2-3) เม่ือได้คะแนนจาการประเมินจากค าถามในทุกองค์ประกอบ
แล้ว ให้ท าการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดตามคะแนนที่ได้ และท าการวิเคราะห์การจัดการพลังงานของโรงงาน  
โดยเปรียบเทียบ รูปร่างของลักษณะเส้นที่ได้จากการประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่างๆ ที่แสดงในตารางที่ 2-2 เพ่ือ
แปลความหมาย หากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่ก าหนดไว้ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้นที่มีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

สมมติรูปร่างของเส้นที่ได้จากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง 
เป็นดังรูปที่ 2-4 ลักษณะเส้นที่ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความคาดหวังสูงต่อการ 

จัดการพลังงานภายในองค์กร เน่ืองจากมีการก าหนดนโยบายการจัดการพลั งงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารทั้งด้านเงินลงทุน และทรัพยากรในด้านต่างๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์  
ประกอบ ที่ 1 และ 6) แต่การด าเนินการด้านการจัดการพลังงานในด้านต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผู้ใช้พลังงาน) 
ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินต่ าสุด 1 คะแนน) 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นท าให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่จะจัดท าขึ้นของโรงงานตัวอย่าง จ าเป็นต้องมุ่งเน้นในการจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน โดยต้องก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะท างานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลั งงาน
ขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะท างานดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบาย
อนุรักษ์พลังงานที่จัดท าขึ้นจ าเป็นต้องระบุให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็น
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือและประสานงาน 

ในการด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 

24 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้ตารางประเมินการจัดการ

ด้านพลังงาน อาจเริ่มจากการตั้งค าถามเพ่ือประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการ
จัดการพลังงานทั้ง 6 ส่วน (ดังตัวอย่างค าถามในรูปที่ 

) เม่ือได้คะแนนจาการประเมินจากค าถามในทุกองค์ประกอบ
แล้ว ให้ท าการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดตามคะแนนที่ได้ และท าการวิเคราะห์การจัดการพลังงานของโรงงาน 
โดยเปรียบเทียบ รูปร่างของลักษณะเส้นที่ได้จากการประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่างๆ ที่แสดงในตารางที่ 22 เพ่ือ
แปลความหมาย หากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่ก าหนดไว้ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้นที่มีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

สมมติรูปร่างของเส้นที่ได้จากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง
เป็นดังรูปที่ 

 ลักษณะเส้นที่ได้จะอยู่ในแบบ 
 ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความคาดหวังสูงต่อการ

จัดการพลังงานภายในองค์กร เน่ืองจากมีการก าหนดนโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารทั้งด้านเงินลงทุน และทรัพยากรในด้านต่างๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์ 
ประกอบ ที่ 1 และ 6) แต่การด าเนินการด้านการจัดการพลังงานในด้านต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผู้ใช้พลังงาน) 
ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินต่ าสุด 1 คะแนน)

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นท าให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่จะจัดท าขึ้นของโรงงานตัวอย่าง จ าเป็นต้องมุ่งเน้นในการจัดโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน โดยต้องก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะท างานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลังงาน
ขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะท างานดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบาย
อนุรักษ์พลังงานที่จัดท าขึ้นจ าเป็นต้องระบุให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็น
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือและประสานงาน
ในการด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

ตารางที่ 2-1 ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 

ระดับ
คะแนน 

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน 

2. การจัดการองค์กร 3. การกระตุ้นและ 
สร้างแรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพันธ ์ 6. การลงทุน 

41.1 มีนโยบายการจัดการ 

พลังงานเปน็เอกสาร  
และลงนามโดยผู้บริหาร
ระดับสูง โดยก าหนดให้
เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานขององค์กร  
มีการเผยแพร่ให้กับ
พนักงานทราบอย่าง
ทั่วถึง และปฏบิัติตาม
นโยบายฯ โดยได้รบั
การสนับสนนุจาก
ผู้บริหารระดับสูง 

2.1 มีค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน
ด้านการอนุรักษ์พลงังาน 

ซึ่งลงนามโดยผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อด าเนนิการ
และตรวจสอบผลการ
ด าเนินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร มีการ
ก าหนดผู้รับผดิชอบในการ
ด าเนินการแตล่ะ
มาตรการที่ชัดเจน และมี
การเผยแพร่ให้พนักงาน
ทราบอย่างทั่วถึง 

3.1 มีแผนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหรือกิจกรรม 

ที่ชัดเจนซึ่งจดัท าขึน้โดย
คณะท างานฯ โดยความ
เห็นชอบของผู้บริหาร 

เพื่อกระตุ้นและสร้าง
แจงจูงใจให้พนักงานทุก
ระดับ มีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงาน 

4.1 มีการจัดท าระบบการ
จัดเก็บและการสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
พลังงานและการประหยัด
พลังงานระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงาน มีการก าหนด
วิธีการสื่อสารทีช่ัดเจน
รวมทั้งมีการติดตามและ
ประเมินผลของการ
สื่อสารเพื่อหาข้อบกพร่อง
และแนวทางแก้ไข 

5.1  ก าหนดให้การเผยแพร่
โครงการอนุรักษ์
พลังงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ของ
องค์กรเพื่อให้พนักงาน
ทุกระดับได้รบัทราบ
คุณคา่ของการประหยัด
พลังงาน และผลของ
การด าเนินการ 
จัดการพลังงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

6.1 มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการพลงังาน 
โดยพิจารณาถึง
ความส าคัญ 

ของโครงการเป็นหลักทั้ง
ในระยะสัน้และระยะ
ยาว 

31.2 มีนโยบายฯ ทีช่ัดเจน 

โดยจัดท าเป็นเอกสาร 
แต่ไม่ได้ลงนามและ
ไม่ได้รับการสนบัสนุน
จากผู้บริหาร มีการ
เผยแพร่นโยบายฯ แต่
พนักงานรับทราบไม่
ทั่วถึง 

2.2 มีค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน
ด้านการอนุรักษ์พลงังาน
โดยผู้บริหารระดบัสูงแต่
การก าหนดอ านาจหน้าที่
มีขอบเขตจ ากัดและไม่
ชัดเจนมีการเผยแพร่ค าสัง่
แต่งตั้งฯ แต่พนักงาน
รับทราบไม่ทั่วถึง 

3.2 ไม่มีการก าหนดแผน 

การอบรมฯ หรือ
กิจกรรมอย่างชัดเจน 
โดยให้คณะท างานฯ 
เป็นช่องทางหลักในการ
ด าเนินการกระตุน้และ
สร้างแรงจูงใจให้แก่
พนักงาน 

4.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและการสื่อสาร
ข้อมูลที่ชัดเจนโดยให้
คณะท างานและ
ผู้รับผิดชอบด้านพลงังาน
เป็นช่องทางหลักในการ
สื่อสารข้อมูลต่างๆ 

5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
การด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการพลังงาน
ให้แก่พนักงานบาง
ระดับอย่างสม่ าเสมอ
เฉพาะในกลุ่ม 

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงานโดยตรง 
 
 

6.2 พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ให้
ผลตอบแทนการลงทนุ
สูง 

2
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ระดับ
คะแนน 

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน 

2. การจัดการองค์กร 3. การกระตุ้นและ 
สร้างแรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพันธ ์ 6. การลงทุน 

21.3 มีการจัดท านโยบายฯ 
เป็นเอกสาร แต่ยังไม่
ชัดเจนในบางข้อ ไม่
ก าหนดให้นโยบายฯ 
เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานขององค์กร
ไม่ได้มีการลงนามและ
การสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร และไม่มีการ
เผยแพร่นโยบายฯ ให้
พนักงานทราบ 

2.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลงังาน
ท าหน้าที่ในการด าเนิน 

การอนุรักษ์พลังงานและ
รายงานผลต่อคณะ 

กรรมการ/คณะท างาน
ด้านการอนุรักษ์พลงังาน 
เพื่อพิจารณาและสรปุผล
การด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 

3.3 คณะกรรมการ/คณะ 

ท างานดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานเป็น
ผู้ด าเนนิการเป็นครั้ง
คราว 

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ท าหน้าที่ในการสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
พลังงานและการประหยัด
พลังงานและประเมินผล
การสื่อสารดังกลา่วเป็น
ครั้งคราว 

5.3 คณะกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ใช้พลังงานและการ
ประหยัดพลังงานให้กับ
พนักงานเป็นครั้งคราว
ซึ่งอาจท าโดยเป็น
หนังสือเวียนแจ้งให้
ทราบ การประชุมชี้แจง 
เป็นต้น 

6.3 พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่มีระยะเวลา
คืนทุนเร็ว 

11.4 มีนโยบายฯ แตไ่ม่ได้
จัดท าเปน็เอกสาร เป็น
เพียงการมอบหมาย
หรือชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติโดยวาจา 

2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลงังาน
เป็นผู้ด าเนินการและ
รายงานต่อผู้บริหาร
โดยตรง 

3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เปน็
ทางการโดยวิศวกรเป็น
ผู้ให้ข้อมูลการใช้และ
ประหยัดพลังงานกบั
ผู้ใช้พลังงานโดยตรงเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้
ประหยัดพลังงาน 

4.4 มีการจัดท าสรปุรายงาน 
การใช้พลังงานและการ
ประหยัดพลังงานอยา่ง 
ไม่เป็นทางการเพื่อใช ้

เป็นข้อมูลในการปรับ
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในฝ่ายของตนเอง 

5.4 มีการแจ้งให้พนักงาน
ทราบข้อมูลอย่างไม่
เป็นทางการ เช่น การ
แจ้งให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการใช้
พลังงานภายในฝา่ยของ
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

6.4 พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่มีการลงทนุต่ า 

01.5 ไม่มีการก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

2.5 ไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านพลงังาน 

3.5 ไม่มีการติดต่อหรือการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
และการประหยัด
พลังงานให้กับผู้ใช้
พลังงาน 

4.5 ไม่มีการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณการใช้พลังงาน
และค่าใช้จา่ยทางดา้น
พลังงาน 

5.5 ไม่มีการเผยแพร่ และ
การประชาสัมพนัธ์ใดๆ 
เกี่ยวกับการด าเนินการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการพลังงาน 

6.5 ไม่มีการลงทนุใดๆ 

ในการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการใช้
พลังงาน หรือการอนุรักษ์
พลังงานในดา้นอืน่ๆ 

1 

รูปที่ 2-3 ตัวอย่างค าถามเพ่ือการประเมินนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

ค าถาม
องค์กร ไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน

ค าถาม
มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดท าเป็นเอกสาร

เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา

ค าถาม
มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชัดเจนในบางข้อ 

และไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ

ค าถาม
มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้

รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทั่วถึง

องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบาย

ไ
ม่ใช่

ไ
ม่ใช่

ไไ

คะแนน
ใช่

ใช่ใช่

ใช่ใช่

1 
ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
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รูปที่ 2-3 ตัวอย่างค าถามเพ่ือการประเมินนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม องค์กร ไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน 

ค าถาม มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดท าเป็นเอกสาร
เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา 

ค าถาม  มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชัดเจนในบางข้อ 
และไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ 

ค าถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทั่วถึง 

องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบาย 

1 

4 

3 

 

ไ
ม่ใช่

ไ
ม่ใช่

ไ

ไ

คะแนน 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

1 

1 

0 

3 

4 

5 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

27หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



12 

 

(ก) 

 

(ข) 
 

รูปที่ 2-4 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง 
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ตารางท่ี 2-2  ลักษณะเส้นแบบต่างๆ และวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

ลักษณะเส้น รายละเอียด 
 

การวิเคราะห์ 

1. High Balance 

 
ทุกประเด็นมีคะแนนมากกวา่ 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยั่งยืน 

2. Low Balance 

 
ทุกประเด็นคะแนนน้อยกวา่ 3 ต้องมีการพัฒนาในทุกประเดน็อย่างเร่งด่วน 

3. U-Shaped 

 
2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูง
กว่าประเด็นอื่นๆ 

ความคาดหวังสงู คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงินลงทุนที่ดี 
แต่ต้องพัฒนาในด้านอื่นๆ เชน่ การกระตุ้นและการสรา้ง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน การจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารด้าน
พลังงาน เปน็ต้น 

4. N-Shaped 

 
2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่ า
กว่าประเด็นอื่นๆ 

การสร้างแรงจูงใจ และการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี  
ไม่ช่วยท าให้การจัดการพลังงานประสบผลส าเร็จเพราะไม่มี
การก าหนดนโยบายที่ดี และไมม่ีการสนับสนนุเงินลงทุนหรือ
สนับสนนุเงินลงทุนน้อยมาก 

5. Trough 

 
1 ประเด็นมีคะแนนต่ ากวา่
ประเด็นอื่น 

ประเด็นที่ลา้หลัง เชน่ การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจหรือ
ระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจท าให้ระบบการจัด
การพลังงานไม่กา้วหน้าเทา่ที่ควร 

6. Peak 

 
1 ประเด็นมีคะแนนสูงกวา่
ประเด็นอื่น 

ความส าเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด เช่น การกระตุ้นและการ
สร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจเป็นการสูญ
เปล่าเพราะประเด็นอื่นยังล้าหลังมาก ท าให้ระบบไม่ก้าวหน้า 
โดยเฉพาะในด้านนโยบายและการลงทุน 

7. Unbalanced 

 
มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าที่มี
คะแนนสงูกว่าหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

ต้องรบีพัฒนาประเดน็ที่มีคะแนนต่ าให้สูงขึ้นกวา่ค่าเฉลี่ย
โดยเร็ว 

  
 
 
 

29หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม  
ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น และให้การสนับสนุน

ทรัพยากรทั้งงบประมาณและก าลังคนที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ 

หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน 

หน้าที่ของพนักงาน 
1. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

2. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน 

 
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

ข้อก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“ข้อ 4 ในการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้ าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจ 

ตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยจัดท านโยบายอนุรักษพลังงานก็ได้ 
นโยบายอนุรักษพลังงานต้องแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม โดยจัดท าเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม  
และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุม 

หรือเจ้าของอาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมนั้น  
(3) การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน  
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 
 
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยการ

ปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้" 

 
ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

30 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม  
ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น และให้การสนับสนุน

ทรัพยากรทั้งงบประมาณและก าลังคนที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ

หน้าที่ของคณะท างาน 
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน

หน้าที่ของพนักงาน 
ให้ความร่วมมือในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน

 
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ข้อก าหนด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อ 4 ในการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้ าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจ
ตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยจัดท านโยบายอนุรักษพลังงานก็ได้

นโยบายอนุรักษพลังงานต้องแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม โดยจัดท าเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้น 
การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน

ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยการ
ปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 255
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เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินการจัดการพลังงาน  

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องด าเนินการดังนี้ 
 ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติ

ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร 
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่จัดท าขึ้นนั้นต้องมีเนื้อหาหรือข้อความที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อก าหนด  

โดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดท าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง เพ่ือแสดงเจตจ านงในการจัดการพลังงานและใช้ในการสร้าง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

เมื่อก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้อ ง
ด าเนินการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กร
รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

 
(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

นโยบายอนุร ักษ์พลังงานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจั ดท าขึ้นนั้น 

ต้องมีเนื้อหาและสาระส าคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน” หรือเป็น

ภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งขององค์กร เพ่ือเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความรับผิดชอบด้านการ
ใช้พลังงานขององค์กร 

(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ ซึ่งมีความหมาย
ว่า นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความส าคัญให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักส่วนหนึ่ง 
ดังนั้น นโยบายอนุรักษ์พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้ความส าคัญสูง เพ่ือให้เหมาะสม
กับปริมาณพลังงานที่ใช้ เป็นต้น 

(1.3) ข้อความที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน เช่น องค์กรต้องด าเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(1.4) ข้อความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง  
เช่น องค์กรจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น 

(1.5) ข้อความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้มีอย่างพอเพียงในการด าเนินการตาม
วิธีการจัดการพลังงาน หมายความว่า องค์กรต้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการด าเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 

(2) การด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร

ควบคุมต้องท าการเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจท าได้โดยการติดประกาศ การจัดท าเป็นเอกสารแจกให้กับพนักงานทุกคน การใช้เสียงตามสาย 
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หรือการส่งนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะท างานอาจจัดท าเอกสารรายชื่อ
ของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่ก าหนดขึ้นนั้นที่ความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร 

 
(3) ขัน้ตอนในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

(3.1) คณะท างานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดท า
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ ่มน าวิธีการจัด
การพลังงานมาใช้ในองค์กรเป็นครั้งแรก จ าเป็นต้องน าผลประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ส่วนในกรณีที ่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้น าผลการทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของวิธีการจัดการพลังงาน ปีที่ผ่านมา มาประกอบการก าหนด
นโยบาย 

(3.2) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหัวข้อ (1) 
เป็นอย่างน้อย 

(3.3) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะท างานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ซึ่งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายชื ่อ
ผู ้เข้าร่วมประชุมและข้อสรุปที่เกิดจากการประชุมและจัดท าเป็นเอกสารนโยบายเพื่อ
น าเสนอเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือชื่อใน
นโยบายต่อไป 

(3.4) คณะท างานแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซึ่งอาจท าได้โดยการติดป้าย
ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กร และบอร์ดประกาศข่าวสาร 
และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการปฐมนิเทศพนัก งาน
ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน ท าให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(3.5) ภายหลังการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้อาจท าโดยออกแบบส ารวจความคิดเห็นหรือจัด
ประชุมภายในองค์กร แล้วน าผลส ารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทบทวนกับคณะผู้บริหาร 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่ก าหนดขึ้นกับสถานการณ์ด้านพลังงานใน
ปัจจุบันขององค์กร 

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ก ากับให้มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อ 
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ  

ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม 
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หรือการส่งนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะท างานอาจจัดท าเอกสารรายชื่อ
ของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่ก าหนดขึ้นนั้นที่ความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร

(3) ขัน้ตอนในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
คณะท างานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดท า
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ ่มน าวิธีการจัด
การพลังงานมาใช้ในองค์กรเป็นครั้งแรก จ าเป็นต้องน าผลประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ส่วนในกรณีที ่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้น าผลการทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของวิธีการจัดการพลังงาน ปีที่ผ่านมา มาประกอบการก าหนด
นโยบาย
การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหัวข้อ (1) 
เป็นอย่างน้อย
เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะท างานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ซึ่งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายชื ่อ
ผู ้เข้าร่วมประชุมและข้อสรุปที่เกิดจากการประชุมและจัดท าเป็นเอกสารนโยบายเพื่อ
น าเสนอเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือชื่อใน
นโยบายต่อไป
คณะท างานแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซึ่งอาจท าได้โดยการติดป้าย
ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กร และบอร์ดประกาศข่าวสาร 
และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการปฐมนิเทศพนัก งาน
ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน ท าให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ภายหลังการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้อาจท าโดยออกแบบส ารวจความคิดเห็นหรือจัด
ประชุมภายในองค์กร แล้วน าผลส ารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทบทวนกับคณะผู้บริหาร 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่ก าหนดขึ้นกับสถานการณ์ด้านพลังงานใน
ปัจจุบันขององค์กร

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ก ากับให้มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อ
ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ 
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม
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หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและจัดท านโยบายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ 
2. ด าเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม  

เช่น แถลงการณ์ ติดประกาศ ท าโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นต้น 

หน้าที่ของพนักงาน 
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

 

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อก าหนด 

 

 

    

 

 
 

วัตถุประสงค์ของข้ันตอนน้ีเป็นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช  ้
พลังงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเร่ิม
จากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญกล่าวคือเป็นการ 

มุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นไป
ตามข้อก าหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด 

เป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป 

ประโชน์ที่ไดจากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ  
ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานส าหรับสินค้าหรือบริการ  
ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานขององค์กร

ในอดีตกับปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน  
ค. ใช้ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน  
ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกที่ เกี่ยวข้องกับ 

การใช้พลังงาน โดยเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปีที่ผ่านมาและจัดท าข้อมูล 

ดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร 
 
 
 

“ ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 (2.1) การประเมินระดับองค์กร 

เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยขั้นแรก
ต้องทราบข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ TOD หรือ TOU) จ านวน
และขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้งแล้วจึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม 
โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งค านวณหาสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแยกตามระบบการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การ
ท าความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่นๆ ฯลฯ) 

 การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ 
ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลงหรือเท่า

เดิม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีก าลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น 

ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารอ่ืน ที่มีกระบวนการผลิต 

ที่คล้ายกันหรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) 

(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 

 เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ท าได้โดยการหา
ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ดังนี้ 

ส ำหรับโรงงำนควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น น้ าหนัก
ของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานปั่นเส้นด้าย เป็นต้น 

ส ำหรับอำคำรควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็น จ านวนห้องพัก 

ที่จ าหน่ายได้ในกรณีของโรงแรม หรือ จ านวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร) 
ในกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น 

 (2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก 

             เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรหลักแต่ละตัว โดยการประเมินการ
ใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญในกระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหา
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ก-8  
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การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
 การประเมินระดับองค์กร

เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยขั้นแรก
ต้องทราบข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ หรือ ) จ านวน
และขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้งแล้วจึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม 
โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งค านวณหาสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแยกตามระบบการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การ
ท าความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่นๆ ฯลฯ)

การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ
ก เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลงหรือเท่า

เดิม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีก าลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น
ข เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารอ่ืน ที่มีกระบวนการผลิต

ที่คล้ายกันหรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี)

การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ท าได้โดยการหา

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (  ) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ดังนี้

ส ำหรับโรงงำนควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น น้ าหนัก
ของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานปั่นเส้นด้าย เป็นต้น

ส ำหรับอำคำรควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็น จ านวนห้องพัก
ที่จ าหน่ายได้ในกรณีของโรงแรม หรือ จ านวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
ในกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น

 (2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
             เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรหลักแต่ละตัว โดยการประเมินการ

ใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญในกระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหา
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ก
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตาม

ประกาศกระทรวงฯ 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ก ากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการด าเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

หน้าที่ของคณะท างาน 
1. รวบรวมและจัดท าข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานส าหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีที่ผ่านมา 
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม) 
3. จัดท าแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนัยส าคัญของการใช้พลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใช้พลังงาน ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
การใช้พลังงานและค่าปริมาณการสูญเสียพลังงาน 

 หน้าที่ของพนักงาน 
ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและการประเมินการใช้พลังงาน 

 
 
ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม 

              และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อก าหนด 

 

หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพ่ือค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุมต้องก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
และรวมทั้งจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้มีแผนงานที่จะด าเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่าง 
เป็นระบบและต่อเนื่อง และมีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานของพลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิมหรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน และผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร

ควบคุมตอ้งจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกให้ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง” 

 

ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
 

35หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนที่ก าหนดไว้  

เมื่อด าเนินการจัดท าเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง  ทั้งนี้ โดยมีข้อแนะน าในการ
ด าเนินการดังนี้ 

(1) การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า 
“Fishbone Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่ได้รับ (Effect) คืออุปกรณ์
ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 2-5) และพิจารณาทีละประเด็น 

 

รูปที่ 2-5 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุที่ท าให้
มีการใช้พลังงานสูงได้ จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ล าดับถัดไป  

คือการก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น หากหน่ึงในสาเหตุที่ท าให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูงกว่าค่าเฉลี่ย  
คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้มีอุณหภูมิ
ลดลง ซ่ึงอาจท าโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House เป็นต้น รูปที่ 2-6 แสดงแนวทาง
ในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยให้องค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ต้องพิจารณา  
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง 

(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 
 ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีข้ึนโดยการใช้ Standard Operating Procedures 

(สาเหตุที่พบจากการท า Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน) 
 การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุที่พบจากการ

ท า Cause - and - Effect Analysis คือ วิธีการท างาน) การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง 
โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance 
(TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, 
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ความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนที่ก าหนดไว้ 

เมื่อด าเนินการจัดท าเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ โดยมีข้อแนะน าในการ
ด าเนินการดังนี้

(1) การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า
เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่ได้รับ ( คืออุปกรณ์

ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ ) และพิจารณาทีละประเด็น

รูปที่ 2-5 (หรือ
 

เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุที่ท าให้
มีการใช้พลังงานสูงได้ จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ล าดับถัดไป
คือการก าหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น หากหน่ึงในสาเหตุที่ท าให้ค่า ของ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้มีอุณหภูมิ
ลดลง ซ่ึงอาจท าโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ เป็นต้น รูปที่ แสดงแนวทาง
ในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยให้องค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ต้องพิจารณา 
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง

การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
 ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีข้ึนโดยการใช้

(สาเหตุที่พบจากการท า คือพนักงาน)
 การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก (สาเหตุที่พบจากการ

ท า คือ วิธีการท างาน) การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง 
โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ

ซึ่งประกอบด้วย

21 

Maintenance Prevention และ Breakdown maintenance ทั้งนี้องค์กรไม่
จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรน าองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ
สภาพ/ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่พบจากการท า Cause - and - Effect Analysis  
คือ เครื่องจักร/อุปกรณ์) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจาก
การท า Cause - and - Effect Analysis คือวัสดุที่ใช้) 

(1.2) การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพ่ือให้ Air Intake  
มีอุณหภูมิลดลง เป็นต้น 

(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดต้ัง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
ของเดิมเพ่ือช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององค์กร เป็นต้น 
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(2) การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่ก าหนดตามแนวทางที่กล่าวไปแล้วในข้อ (1) องค์กรตัดสินใจ

ก าหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ ในการก าหนดเป้าหมายมีอยู่ 3  
แนวทาง ได้แก่

แนวทางท่ี 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การก าหนด
เป้าหมายโดยวิธีนี้เป็นการก าหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให้องค์กรใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะไม่
สามารถบรรลุสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด แต่องค์กรก็จะได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่วน
หนึ่งจากความพยายามดังกล่าว

แนวทางท่ี 2 การใช้ค่าต่ าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยท าได้ หรือการใช้ค่าต่ าสุด
ในแผนภูมิที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับตัวแปร
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้ าที่
ผลิตได้ดังแสดงในรูปที่  เส้นทึบเป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีตในขณะที่
เส้นปะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงานที่ต่ าสุด และเป็นเส้นก าหนดเป้าหมาย
อนุรักษ์พลังงานนั่นเอง

รูปที่ 2-7 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้
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(2) การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่ก าหนดตามแนวทางที่กล่าวไปแล้วในข้อ (1) องค์กรตัดสินใจ

ก าหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ ในการก าหนดเป้าหมายมีอยู่ 3  
แนวทาง ได้แก่ 

แนวทางท่ี 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การก าหนด
เป้าหมายโดยวิธีนี้เป็นการก าหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให้องค์กรใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะไม่
สามารถบรรลุสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด แต่องค์กรก็จะได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่วน
หนึ่งจากความพยายามดังกล่าว 

แนวทางท่ี 2 การใช้ค่าต่ าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยท าได้ หรือการใช้ค่าต่ าสุด
ในแผนภูมิที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับตัวแปร  (driver) 
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้ าที่
ผลิตได้ดังแสดงในรูปที่ 2-7 เส้นทึบเป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีตในขณะที่
เส้นปะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงานที่ต่ าสุด และเป็นเส้นก าหนดเป้าหมาย
อนุรักษ์พลังงานนั่นเอง 

 

 
 

รูปที่ 2-7 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้ 
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แนวทางท่ี 3 การใช้ ข้ อมูลการวิ เคราะห์ที่ ได้ จากการเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์มาตรฐาน
(Benchmarking) : วิธีนี้เป็นการใช้ค่าที่ดีในล าดับถัดไป เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
เป้าหมายของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) 
ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ค่าที่ดีที่สุดมีค่า
เท่ากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองค์กรอาจก าหนดเป้าหมายค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ 

ที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.29 GJ/Ton เป็นต้น 

ในการจัดท าทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น คณะท างานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมนั้น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือระดมความคิดและข้อเสนอแนะ โดยการ
น าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดท าขึ้นไว้แล้ว มาใช้พิจารณาประกอบการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน โดยในการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็น ร้อยละของการใช้
พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่ก าหนดไว้
ในเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

จากสถิติข้อมูลในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการน ามาตรการจัดการพลังงานนี้มาใช้กับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้นท่ีไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5-10 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด   
ซึ่งปัจจุบันพบว่าโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมส่วนใหญ่ได้ด าเนินมาตรการข้างต้นแล้วแต่ยังมีศักยภาพที่จะ
ด าเนินการเพิ่มเติมได้ ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมควรตั้งเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานให้มีการ
ประหยัดได้อย่างน้อยร้อยละ 1 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด 
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แนวทางท่ี 3 การใช้ ข้ อมูลการวิ เคราะห์ที่ ได้ จากการเปรี ยบเที ยบกับ เกณฑ์มาตรฐาน
วิธีนี้เป็นการใช้ค่าที่ดีในล าดับถัดไป เพ่ือน ามาก าหนดเป็น

เป้าหมายของอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (  
ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 3.291  ในขณะที่ค่าที่ดีที่สุดมีค่า
เท่ากับ 3.05  ดังนั้นองค์กรอาจก าหนดเป้าหมายค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ
ที่ต้องการมีค่าเท่ากับ  เป็นต้น

ในการจัดท าทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น คณะท างานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมนั้น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือระดมความคิดและข้อเสนอแนะ โดยการ
น าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดท าขึ้นไว้แล้ว มาใช้พิจารณาประกอบการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน โดยในการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็น ร้อยละของการใช้
พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่ก าหนดไว้
ในเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

จากสถิติข้อมูลในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการน ามาตรการจัดการพลังงานนี้มาใช้กับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้นท่ีไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5 10 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด   
ซึ่งปัจจุบันพบว่าโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมส่วนใหญ่ได้ด าเนินมาตรการข้างต้นแล้วแต่ยังมีศักยภาพที่จะ
ด าเนินการเพิ่มเติมได้ ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมควรตั้งเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานให้มีการ
ประหยัดได้อย่างน้อยร้อยละ 1 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด
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(3)  วิธีการจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน 
      ส าหรับการจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีวิธีการจัด

การพลังงานขึ้นในองค์กรก็เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ยั่งยืน  

      ทั้งนี้ แผนอนุรักษ์พลังงานที่ดี ต้องแสดงรายชื่อและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่จะด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ (ตัวอย่างตารางสรุปแผนอนุรักษ์พลังงานแสดงในตารางที ่2-4) 

 
(4)  วิธีการจัดท าแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
      ส าหรับการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานควรจะต้องประกอบด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเป้าหมายของ  

ผู้อบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และผู้ รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (ตัวอย่างตารางสรุปแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแสดงในตารางที่ 2-5) 

 

ตารางท่ี 2-4  ตัวอย่างตารางสรุปแผนอนุรักษ์พลังงาน 

ล าดับที ่ มาตรการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา เงินลงทุน 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น 

(เดือน/ปี) 
สิ้นสุด 

(เดือน/ปี) 
       

       

 

ตารางท่ี 2-5  ตัวอย่างตารางสรุปแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ล าดับที ่ หลักสตูร /กิจกรรม 
กลุ่ม 

ผู้เข้าอบรม 
เดือน 

 ผู้รับผิดชอบ  
ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.   พ.ย. ธ.ค. 

                   

                

 
หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ก ากับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินการ 

หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ก าหนดและจัดท าเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
2. ด าเนินการวางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและกิจกรรม 
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดท าประวัติการฝึกอบรมของ

พนักงานทุกคน 
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ 

หน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความร่วมมือกับคณะท างานในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กรรวมทั้งเข้า

ร่วมฝึกอบรม และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
 

ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์  
               การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อก าหนด 

 
 

ภายหลังจากที่เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ผ่านการอนุมัติจากเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารสูงสุดแล้ว 
คณะท างานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมถึง
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือติดตามความก้ าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานหรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามเปาหมายและแผนงานที่วางไว้ คณะท างานจะต้องด าเนินการค้นหาสาเหตุว่าท าไมการด าเนินงานจึง 

ไม่ประสบผลตามที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงให้การท างานบรรลุตาม
เป้าหมาย เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

ในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะท างานควรด าเนินการดังนี้ 

(1) ควบคุมให้มีการด าเนินมาตรการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการ
ฝึกอบรมฯ โดยการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคอย่างสม่ าเสมอ โดยการรายงานความก้าวหน้าอาจระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ของผลส าเร็จใน
การด าเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนด าเนินการในกรณีที่มีความจ าเป็น 

“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตาม 

แผนอนุรักษพลังงาน  
 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบัติตามเป้าหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงานที่จัดท าข้ึนตามข้อ  7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา” 
 

ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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(2) ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมฯ ที่ก าหนดไว้ 

(3) หากมาตรการใดมีการด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้การ
ด าเนินงานไมบ่รรลุตามเป้าหมาย อาจใช้วิธีที่เรียกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา  (Fishbone Diagram) 
ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่ 2-8) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและสรุปผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ใน
รายงานผลการด าเนินงานต่อไป 

(4) ส าหรับมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ คณะท างานต้องจั ดให้มีการด าเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งน้ีอาจมอบหมายให้พนักงานที่
รับผิดชอบมาตรการนี้เป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะท างานอีกที
หนึ่ง 

(5) การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวให้รวมทั้งการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรท าเป็นประจ า อย่างน้อย 3 
เดือนต่อครั้ง และจัดท าเป็นรายงานเสนอให้เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุม โดยในรายงาน
ดังกล่าวต้องประกอบด้วย 

 ผลสรุปการติดตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยระบุชื่อมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการด าเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
(ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ในตาราง
ที่ 2-8) 

 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกตามมาตรการ 

ด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน โดยระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการ
แต่ละมาตรการ ระยะเวลาการด าเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง สถานภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุนตามแผนและเงิน
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรค
ในระหว่างการด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแสดงอยู่ในตารางที่ 2-6 และตารางท่ี 2-7) 

 ผลสรุปการตรวจติดตามการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยระบุชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สถานภาพการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) และจ านวน
ผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ในตารางที่ 2-9) 
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ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมฯ ที่ก าหนดไว้
หากมาตรการใดมีการด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้การ
ด าเนินงานไมบ่รรลุตามเป้าหมาย อาจใช้วิธีที่เรียกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา  (  
ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่ ) เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและสรุปผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ใน
รายงานผลการด าเนินงานต่อไป
ส าหรับมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ คณะท างานต้องจั ดให้มีการด าเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งน้ีอาจมอบหมายให้พนักงานที่
รับผิดชอบมาตรการนี้เป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะท างานอีกที
หนึ่ง
การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวให้รวมทั้งการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรท าเป็นประจ า อย่างน้อย 3 
เดือนต่อครั้ง และจัดท าเป็นรายงานเสนอให้เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุม โดยในรายงาน
ดังกล่าวต้องประกอบด้วย

 ผลสรุปการติดตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยระบุชื่อมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการด าเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
(ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ในตาราง
ที่ 

 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกตามมาตรการ
ด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน โดยระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการ
แต่ละมาตรการ ระยะเวลาการด าเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง สถานภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุนตามแผนและเงิน
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรค
ในระหว่างการด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแสดงอยู่ในตารางที่  และตารางท่ี 

 ผลสรุปการตรวจติดตามการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยระบุชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สถานภาพการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) และจ านวน
ผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ในตารางที่ 

29 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2-8 ตัวอย่างไดอะอกรมแบบก้างปลา 
 

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการ

ฝึกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึกอบรมฯ 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
 ก ากับ และดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบ

และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ 

หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมฯ  

ของฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการด าเนินงาน 
4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน

รวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงาน 

ให้ผู้บริหารทราบ 

หน้าที่ของพนักงาน 

ให้ความร่วมมือกับคณะท างานในการตรวจสอบการด าเนินตามเป้าหมายและแผน ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
และรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการให้คณะท างานทราบเป็นระยะ 
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ตารางท่ี 2-8  ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ล าดับที่ มาตรการ สถานภาพการด าเนินการ หมายเหตุ

ด าเนินการตามแผน
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก

ล่าช้า เนื่องจาก

ด าเนินการตามแผน
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก

 ล่าช้า เนื่องจาก

 
ตารางท่ี 2-9  ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม

และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร กิจกรรม สถานภาพการด าเนินการ จ านวนผู้เข้า
อบรม หมายเหตุ

ด าเนินการตามแผน
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก

 

ล่าช้า เนื่องจาก
 

ด าเนินการตามแผน
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก

 

ล่าช้า เนื่องจาก
 

 
 

46 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ตารางท่ี 2-8  ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ล าดับที ่ มาตรการ สถานภาพการด าเนินการ หมายเหตุ 

  

[   ]  ด าเนินการตามแผน 

[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
.............................................................................

................................................................................... 

[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก
..........……...............………….....................................

.............................................................................  

 

  

[   ]  ด าเนินการตามแผน 

[    ] ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
.............................................................................

................................................................................... 

[ ] ล่าช้า เนื่องจาก 

.......................................................................... ...

................................................................................... 

 

 
ตารางท่ี 2-9  ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม 

และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม สถานภาพการด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้า

อบรม หมายเหตุ 
  [   ]  ด าเนินการตามแผน 

[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
............................................................ 
............................................................ 

[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก
............................................................ 
............................................................ 

  

  [   ]  ด าเนินการตามแผน 

[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
............................................................ 
............................................................ 

[  ] ล่าช้า เนื่องจาก
.......................................................... 
.......................................................... 
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
ข้อก าหนด 

 
 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดในขั้นตอนนี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และการประเมินผลการจัด
การพลังงาน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองค์กร เพ่ือติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดท าข้ึนว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน
และด าเนินการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้นหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเป็นรายงาน
การตรวจติดตามขององค์กร ส าหรับช่วงเวลาและความถ่ีในการตรวจติดตามน้ัน ต้องก าหนดให้เหมาะสมและ
สม่ าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามน้ันสามารถก าหนดข้ึนเองโดยองค์กร แต่ควรท าเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งต้องมี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะท าการประเมิน การด าเนินการตรวจติดตามภายในควรก าหนดแผนงาน 
และขอบเขตการตรวจประเมินที่แน่นอน 

ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างาน ด้านการจัดการพลังงานควร
ด าเนินการดังนี้ 

(1) ด าเนินการประชุมร่วมกับเจ้าขอโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพ่ือจัดตั้งคณะผู้ตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งก าหนดวาระการท างานของคณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผู้ตรวจประเมิน ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คนซ่ึงอาจประกอบ 

ด้วยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมและอัตราก าลังคน
ขององค์กรนั้น 

(2) เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุม ลงนามค าสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ และเผยแพร่
ให้พนักงานขององค์กรรับทราบ  

(3) ข้อก าหนดของการจัดการพลังงานที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมีหัวข้อ ดังนี้ 
ก. การจัดตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ค. การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน 
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 
ฉ. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์ปฏิบัติ   

ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ 

จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขขอบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา 

ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
 

ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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ซ การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามข้อ (3) ให้ด าเนินการ
โดยการประเมิน

ก จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ที่คณะท างานด้านการจัดการพลังงานจัดท าขึ้นหรือ
จัดเก็บ เช่น แผนการฝึกอบรม เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น

ข จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์ หรือให้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ จะเป็นลักษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลักฐาน 
และเอกสาร หลักฐานนั้นมีแล้วครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเสนอ
ข้อปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีท่ีการด าเนินการจัดการพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการ
ที่ก าหนด

ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องท าการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงานดังกล่าวพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อรับรองโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ และจัดส่งให้คณะท างานด้านการจัด
การพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมร่วมกันพิจารณาผลการตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน เพ่ือท าการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีรายละเอียด
เพ่ิมเติมในขั้นตอนที่  (ตัวอย่างสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงานภายใน
องค์กรแสดงในตารางที่ )

48 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ขั้นตอนที่ การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
ข้อก าหนด 

 

การปฏิบัติตามข้อก าหนดในขั้นตอนนี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และการประเมินผลการจัด
การพลังงาน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองค์กร เพ่ือติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดท าข้ึนว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน
และด าเนินการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้นหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเป็นรายงาน
การตรวจติดตามขององค์กร ส าหรับช่วงเวลาและความถ่ีในการตรวจติดตามน้ัน ต้องก าหนดให้เหมาะสมและ
สม่ าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามน้ันสามารถก าหนดข้ึนเองโดยองค์กร แต่ควรท าเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 

ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งต้องมี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะท าการประเมิน การด าเนินการตรวจติดตามภายในควรก าหนดแผนงาน 
และขอบเขตการตรวจประเมินที่แน่นอน

ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างาน ด้านการจัดการพลังงานควร
ด าเนินการดังนี้

ด าเนินการประชุมร่วมกับเจ้าขอโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพ่ือจัดตั้งคณะผู้ตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งก าหนดวาระการท างานของคณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผู้ตรวจประเมิน ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คนซ่ึงอาจประกอบ
ด้วยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมและอัตราก าลังคน
ขององค์กรนั้น
เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุม ลงนามค าสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินฯ และเผยแพร่
ให้พนักงานขององค์กรรับทราบ 
ข้อก าหนดของการจัดการพลังงานที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมีหัวข้อ ดังนี้

ก การจัดตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
ข การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ค การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ง การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
จ การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน
ฉ การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์ปฏิบัติ  

ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ช การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

ข้อ  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขขอบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา
ที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 
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ซ. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามข้อ (3) ให้ด าเนินการ
โดยการประเมิน 

ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ที่คณะท างานด้านการจัดการพลังงานจัดท าขึ้นหรือ
จัดเก็บ เช่น แผนการฝึกอบรม เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น 

ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์ หรือให้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ จะเป็นลักษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลักฐาน  
และเอกสาร หลักฐานนั้นมีแล้วครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเสนอ 

ข้อปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีท่ีการด าเนินการจัดการพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการ 

ที่ก าหนด 
(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจ

ประเมินฯ ต้องท าการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงานดังกล่าวพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อรับรองโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ และจัดส่งให้คณะท างานด้านการจัด
การพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมร่วมกันพิจารณาผลการตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน เพ่ือท าการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีรายละเอียด
เพ่ิมเติมในขั้นตอนที่ 8 (ตัวอย่างสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงานภายใน
องค์กรแสดงในตารางที่ 2-10) 

49หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ตารางที่ 2-10  ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการ

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วน 

ตามข้อก าหนด ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ มี ไม่ม ี ครบ ไม่ครบ 

1. คณะท างานดา้นการจัด
การพลังงาน  

 

1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน ที่ระบุ
โครงสร้าง อ านาจ หนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 

    

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 

ด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ 
     

3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................      
2. การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องต้น 
1. ผลการประเมินการด าเนนิงานดา้นพลงังานทีผ่่านมา  

โดยใช้ ตารางการประเมินการจดัการพลังงาน  
(Energy Management Matrix) 

     

2.  อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................      

3. นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 1. นโยบายอนุรักษ์พลงังาน      

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

ให้บุคลากรรับทราบดว้ยวิธีการต่างๆ 
     

3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................      

4. การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน 

1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร      

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์      

3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์      

4. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................      

5. การก าหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน 

 

1. มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน      

2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า      

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน      

4. แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน      

5
0

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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ตารางที่ 2-10 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการ

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วน

ตามข้อก าหนด ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะมี ไม่ม ี ครบ ไม่ครบ 

คณะท างานดา้นการจัด
การพลังงาน 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน ที่ระบุ
โครงสร้าง อ านาจ หนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน 

 

เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ  

อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................      
การประเมินสถานภาพ
การจัดการพลังงานเบื้องต้น

ผลการประเมินการด าเนนิงานดา้นพลงังานทีผ่่านมา 
โดยใช้ ตารางการประเมินการจดัการพลังงาน 
(

 

อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................     
นโยบายอนุรักษ์พลงังาน นโยบายอนุรักษ์พลงังาน     

เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ให้บุคลากรรับทราบดว้ยวิธีการต่างๆ
อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................     

การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน

การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร     

การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์     

การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร อุปกรณ์     

อื่น ๆ (ระบุ)....................................................     

การก าหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน

มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน     

แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า     

แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน     

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     
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รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการ

ตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วน

ตามข้อก าหนด ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ 
6. การด าเนินการตามแผน

อนุรักษ์พลังงาน การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน 

1. ผลการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน      
2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย 

และแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า 
     

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย 

และแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน 
     

4. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝึกอบรม 

และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
     

5. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................      
7. การตรวจติดตามและ

ประเมินการจัดการพลังงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 

ภายในองค์กร 
     

2. รายงานผลการตรวจประเมิน      
3. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................      

8. การทบทวน วิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน 

1. แผนการทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน      
2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
     

3. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................      
ลงชื่อ  ………………....................................……            

( ………………………………………….. ) 
ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

                                                                                          วันที่  ................/.............................../.................. 

5
1

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและ 

ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
2. ก ากับ ดูแล ให้มีการด าเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

หน้าที่ของคณะท างาน 
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการด าเนินการตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
2. น าผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 

หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการด าเนินการตรวจประเมิน 
2. ด าเนินการตรวจประเมินตามแผนที่ก าหนด 
3. ท าการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

และเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง 
 

หน้าที่ของพนักงาน 

เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินภายใน 
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ขั้นตอนที่ การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ข้อก าหนด 

 

การด าเนินการตามข้ันตอนที่ นี้ เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่ โดยน าผลการประเมิน
การจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน จุดแข็ง กิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม หรือเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการ โดยคณะท างานต้องท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานว่ามาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก 
จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้น ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้นเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และก าหนดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุมควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 
ประธานและคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างานด้านการจัดการ
พลังงานควรด าเนินการดังนี้

จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานหรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ 
ก าหนดเวลา และเข้าร่วมประชุม
การจัดการประชุมทบทวนผลการด าเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะท างาน 
และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่างๆ
รวบรวมผลประเมินการด าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร แล้วท าการสรุปผลการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวนการ
ด าเนินการจัดการพลังงานในแต่ละข้ันตอนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือ
ควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบในกรณีที่ เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุง และ
แนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ที่เกิดในแต่ละข้ันตอนของการจัดการพลังงาน (ตัวอย่าง
ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานแสดงในตารางที ่

ข้อ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่
ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
ก ากับ ดูแล ให้มีการด าเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน

หน้าที่ของคณะท างาน 
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการด าเนินการตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
น าผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง

หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการด าเนินการตรวจประเมิน
ด าเนินการตรวจประเมินตามแผนที่ก าหนด
ท าการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
และเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง

หน้าที่ของพนักงาน
เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินภายใน
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ขั้นตอนที่ 8   การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

ข้อก าหนด 

 
 

การด าเนินการตามข้ันตอนที่ 8 นี้ เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 7 โดยน าผลการประเมิน
การจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน /จุดแข็ง กิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม หรือเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการ โดยคณะท างานต้องท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานว่ามาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก 
จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้นเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และก าหนดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุมควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 
ประธานและคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างานด้านการจัดการ 
พลังงานควรด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานหรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ 
ก าหนดเวลา และเข้าร่วมประชุม 

(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการด าเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะท างาน 
และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่างๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการด าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร แล้วท าการสรุปผลการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวนการ
ด าเนินการจัดการพลังงานในแต่ละข้ันตอนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือ
ควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบในกรณีที่ เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุง และ
แนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ที่เกิดในแต่ละข้ันตอนของการจัดการพลังงาน  (ตัวอย่าง
ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานแสดงในตารางที่ 
2-11) 

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่
ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

 
ที่มา: กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาส  

ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วนที่ เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อ 

การด าเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ ที่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธี  
การจัดการพลังงาน ก็ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป ส าหรับปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

(5) ผู้บริหารระดับสูงควรน า ข้อมูลที่ ไ ด้จากการประชุมทบทวนไปใช้ ในการปรับปรุงวิธี การ 

จัดการพลังงาน ให้ดีขึ้น เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใ ห้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธี การ 

จัดการพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการท างานเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซ่ึงได้จากการ
ประชุม 

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการ

จัดการพลังงาน 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ควบคุมให้มีการด าเนินการทบทวนผลการด าเนินวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการด าเนินการจัดการพลังงาน 
3. แสดงเจตจ านงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ของคณะท างาน 
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 
2. ด าเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน เผยแพร่

และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการประชุมให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

หน้าที่ของพนักงาน 
 คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบ 
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ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาส
ให้ผู้ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วนที่ เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อ
การด าเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ ที่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธี
การจัดการพลังงาน ก็ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป ส าหรับปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม
ผู้บริหารระดับสูงควรน า ข้อมูลที่ ไ ด้จากการประชุมทบทวนไปใช้ ในการปรับปรุงวิธี การ
จัดการพลังงาน ให้ดีขึ้น เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใ ห้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธี การ
จัดการพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการท างานเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซ่ึงได้จากการ
ประชุม

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการ

จัดการพลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 

ควบคุมให้มีการด าเนินการทบทวนผลการด าเนินวิธีการจัดการพลังงาน
ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการด าเนินการจัดการพลังงาน
แสดงเจตจ านงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของคณะท างาน 
รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
ด าเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการประชุมให้พนักงานทุกคนรับทราบ

หน้าที่ของพนักงาน 
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบ

39 

ตา
รา

งท
ี ่2-

11
 ต

ัวอ
ย่า

งต
าร

างส
รุป

ผล
กา

รท
บท

วน
 วิเ

คร
าะ

ห์ 
แล

ะแ
ก้ไข

ข้อ
บก

พร
่อง

ขอ
งก

าร
จัด

กา
รพ

ลัง
งาน

 

ขั้น
ตอ

น 
ผล

กา
รท

บท
วน

 
ข้อ

บก
พร

่อง
ที่ต

รว
จพ

บ 
แน

วท
าง

กา
รป

รับ
ปร

ุง 
หม

าย
เหต

ุ 
เหม

าะ
สม

 
คว

รป
รับ

ปร
ุง 

1.
 คณ

ะท
 างา

นด
้าน

กา
รจ

ัดก
าร

พล
ังงา

น 
 

 
 

 
 

2.
 กา

รป
ระ

เมิน
สถ

าน
ภา

พก
าร

จัด
กา

รพ
ลัง

งาน
เบ

ื้อง
ต้น

 
 

 
 

 
 

3.
 น

โยบ
าย

อน
ุรัก

ษ์พ
ลัง

งาน
 

 
 

 
 

 

4.
 กา

รป
ระ

เมิน
ศัก

ยภ
าพ

กา
รอ

นุร
ักษ

์พล
ังงา

น 
 

 
 

 
 

5.
 กา

รก
 าห

นด
เป

้าห
มา

ยแ
ละ

แผ
นอ

นุร
ักษ

์พล
ังงา

น 
 

 
 

 
 

6.
 กา

รด
 าเน

ินก
ารต

าม
แผ

นอ
นุร

ักษ
์พล

ังงา
น ก

ารต
รวจ

สอ
บ 

    
แล

ะว
ิเคร

าะ
ห์ก

ารป
ฏิบ

ัติต
าม

เป้า
หม

าย
แล

ะแ
ผน

อน
ุรัก

ษ์พ
ลัง

งาน
 

 
 

 
 

 

7.
 กา

รต
รว

จต
ิดต

าม
แล

ะป
ระ

เมิน
กา

รจ
ัดก

าร
พล

ังงา
น 

 
 

 
 

 

   

55หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



 
 

40 

การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 
 

 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดท ารายงานการจัดการพลังงานและจัดส่งให้อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน โดยรายงาน
การจัดการพลังงานดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ซ่ึงจะพิจารณาจากเอกสารและหลักฐานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและจ้าของอาคารควบคุมจัดท าข้ึนตามข้ันตอนต่างๆ 
ของการด าเนินการจัดการพลังงาน และอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์พนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
หลักฐานอ้างอิงว่าโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นได้ด าเนินการจัดการพลังงานจริง และในการด าเนินแต่ละข้ันตอน
นั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ควรต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องด าเนินการจัดท าและส่งรายงานการจัดการพลังงานตามแนวทาง ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการจัดการพลังงานให้มีรายละเอียดของข้อมูลการด าเนินการจัดการพลังงานตาม
รูปแบบที่ก าหนดไว้ในรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัด
การพลังงานส าหรับอาคารควบคุม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(2) จัดหาผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เพ่ือตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานที่จัดท าข้ึนตามข้อ (1) โดยใน
การตรวจสอบและรับรองรายงานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบพลังงานต้องจัดท ารายงานและจัดส่งให้แก่
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ดังนี้ 
(2.1)  รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check List) 
(2.2)  รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดส่งรายงานต่างๆ ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงประกอบด้วย รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงาน  โดยส่งเป็น
เอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่นซีดีไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่ในปี
ที่ล่วงมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องด าเนินการจัด
การพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้ส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป  

   ช่องทางส าหรับการน าส่งรายงานดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ 
 น าส่งด้วยตนเอง 
 จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงานและ 

จ่าหน้าซองน าส่งถึง 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เลขที่ 17  ถนนพระราม 1  แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
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การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 
 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดท ารายงานการจัดการพลังงานและจัดส่งให้อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน โดยรายงาน
การจัดการพลังงานดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจะพิจารณาจากเอกสารและหลักฐานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและจ้าของอาคารควบคุมจัดท าข้ึนตามข้ันตอนต่างๆ 
ของการด าเนินการจัดการพลังงาน และอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์พนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
หลักฐานอ้างอิงว่าโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นได้ด าเนินการจัดการพลังงานจริง และในการด าเนินแต่ละข้ันตอน
นั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ควรต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องด าเนินการจัดท าและส่งรายงานการจัดการพลังงานตามแนวทาง ดังนี้ 

จัดท ารายงานการจัดการพลังงานให้มีรายละเอียดของข้อมูลการด าเนินการจัดการพลังงานตาม
รูปแบบที่ก าหนดไว้ในรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัด
การพลังงานส าหรับอาคารควบคุม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดหาผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เพ่ือตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานที่จัดท าข้ึนตามข้อ (1) โดยใน
การตรวจสอบและรับรองรายงานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบพลังงานต้องจัดท ารายงานและจัดส่งให้แก่
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ดังนี้
(2.1) รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (
(2.2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดส่งรายงานต่างๆ ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงประกอบด้วย รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงาน โดยส่งเป็น
เอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่นซีดีไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่ในปี
ที่ล่วงมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องด าเนินการจัด
การพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้ส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป  

ช่องทางส าหรับการน าส่งรายงานดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ 
 น าส่งด้วยตนเอง 
 จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงานและ

จ่าหน้าซองน าส่งถึง 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เลขที่ 17  ถนนพระราม 1  แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

1 

 

บทที่ 3 
สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบและรับรอง และความสามารถท่ีจะด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการตรวจสอบและรับรองข้ึนกับ “สมรรถนะ (Competence)” ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองทั้งระดับผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะที่กล่าวถึงมีทั้งสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรม
ส่วนบุคคลและสมรรถนะที่สะท้อนความสามารถในการน าประสบการณ์ จากการศึกษา การท างาน การฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการตรวจสอบและรับรองมาใช้ ในส่วนของสมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavior Competency) 
ข้อก าหนด ข้อ 7.2.2 มาตรฐาน ISO 19011:2011 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง ควรมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
ระหว่างการตรวจสอบและรับรอง 

 มีจรรยาบรรณ เที่ยงธรรม ซื่อตรง รู้จักแยกแยะ 
 เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 มีศิลปะในการสื่อสาร พูด เจรจา 
 เป็นคนช่างสังเกต 
 สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้โดยง่าย 
 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างๆกันในองค์กรที่ก าลังถูกตรวจประเมินได้ง่าย 
 มีความมานะ ติดตาม ที่จะเสาะหาค าตอบที่ถูกต้อง สาเหตุที่แท้จริง 
 กล้าตัดสินใจ สามารถสรุปผลการตรวจประเมินโดยอาศัยหลักฐานจากการตรวจประเมิน 
 สามารถด าเนินการตรวจประเมินได้ด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระ 

1. สมรรถนะส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

นอกจากสมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavior Competency) ที่ก าหนดโดยมาตรฐาน ISO 19011:2011  
ที่กล่าวถึงข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่จะเป็น 
ผู้ตรวจสอบฯ เพ่ิมเติม 4 ด้าน (รูปที่ 3-1) เพ่ือให้ม่ันใจว่าการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายมีความ
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม สมรรถนะที่ก าหนดเพิ่มเติมได้แก่ 

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ 
ผู้ตรวจสอบฯ เพ่ือเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลัก
ส าหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย 
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
 การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

2) สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนด เป็นคุณ
ลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารเพ่ือสร้างความเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสมรรถนะทางการบริหารส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรองประกอบด้วย 
 สภาวะผู้น า (Leadership) 
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3) สมรรถนะหน้าที่งาน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับงานของผู้ตรวจสอบฯ โดยสมรรถนะหน้าที่
งานส าหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย 
 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
 การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing) 
 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ (Providing Knowledge and Building Relationships) 

4) สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) หมายถงึ คุณลักษณะเชิงความรู้ที่ก าหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับงานของผู้ตรวจสอบฯ โดยสมรรถนะด้าน
เทคนิคส าหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส ำหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
กำรบริหำร 

สมรรถนะ 
หน้ำท่ีงำน 

สมรรถนะ 
ด้ำนเทคนิค 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

 การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 

 การท างานเป็นทีม 

 สภาวะผู้น า  การคิดวิเคราะห์ 
 การวางแผนและ

การจัดการ 
 การให้ความรู้และ

การสร้างสัมพันธ์ 

 ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
และการ
ตรวจสอบและ
รับรองการจัด
การพลังงาน 

รูปที่ 3-1 สมรรถนะส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง 
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สมรรถนะหน้าที่งาน (  หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับงานของผู้ตรวจสอบฯ โดยสมรรถนะหน้าที่
งานส าหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
 การคิดวิเคราะห์ (
 การวางแผนและการจัดการ (
 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ (
สมรรถนะด้านเทคนิค (  หมายถงึ คุณลักษณะเชิงความรู้ที่ก าหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับงานของผู้ตรวจสอบฯ โดยสมรรถนะด้าน
เทคนิคส าหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะส ำหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
กำรบริหำร

สมรรถนะ
หน้ำท่ีงำน

สมรรถนะ
ด้ำนเทคนิค

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

 การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 

 การท างานเป็นทีม 

 สภาวะผู้น า  การคิดวิเคราะห์ 
 การวางแผนและ

การจัดการ 
 การให้ความรู้และ

การสร้างสัมพันธ์ 

 ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
และการ
ตรวจสอบและ
รับรองการจัด
การพลังงาน 

รูปที่ 1 สมรรถนะส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง
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2. ค าอธิบายสมรรถนะและระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง 
2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
    (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดี รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี 
 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงาน 

               ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนางาน  
               และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้อ่ืนได้ 

 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2 
 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
 

การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน

สมรรถนะ 

    (2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

  หมายถึง ความขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า พัมนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 แสดงความสนใจในการพัฒนาการท างานของตนเองและติดตามความรู้ใหม่ๆ  
              ที่เก่ียวข้องในการท างานของตนโดยตรงและโดยอ้อม 

 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  
              ในสาขาอาชีพของตน 

 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถพัฒนาการท างาน น าบุคคลอื่น และถ่ายทอด 
              ความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ 
              ในงานมากขึ้น และสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าได้ 
 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2 
 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาคุณสมบัติ ผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน

สมรรถนะ 
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(3) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดมั่นในหลักการ 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และธ ารงความถูกต้อง 
 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 3 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 3 
 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
 

การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่จะตรวจสอบยืนยันสมรรถนะ

ผ่านกระบวนการทบทวนรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง 
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส ารวจความคิดเห็นของโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมต่อผลการตรวจสอบและรับรอง 
(4) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกใน
ทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม โดยแบ่งเป็น 4 
ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 ท างานในหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบส าเร็จและสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือน 
               ร่วมงาน 

 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟังความเห็น ประสานงาน และสร้างบรรยากาศ 
               ในการท างานเป็นทีมได้ 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือนร่วมทีม 
                เพ่ือให้ท างานร่วมกันทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ ไม่ก าหนด 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
 

การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน

สมรรถนะ 
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การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (
หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับท่ี 1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้
 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2 และยึดมั่นในหลักการ
 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 3 และธ ารงความถูกต้อง

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 3
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 3

แนวทางการสร้างสมรรถนะ ประสบการณ์จากการท างาน

การยืนยันสมรรถนะ พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่จะตรวจสอบยืนยันสมรรถนะ
ผ่านกระบวนการทบทวนรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส ารวจความคิดเห็นของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมต่อผลการตรวจสอบและรับรอง

(4) การท างานเป็นทีม (
หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกใน

ทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม โดยแบ่งเป็น 4 
ระดับ ได้แก่

 ระดับท่ี 1 ท างานในหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบส าเร็จและสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือน

ร่วมงาน
 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟังความเห็น ประสานงาน และสร้างบรรยากาศ

ในการท างานเป็นทีมได้
 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือนร่วมทีม

เพ่ือให้ท างานร่วมกันทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง ระดับผู้ช านาญการ ไม่ก าหนด
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4

แนวทางการสร้างสมรรถนะ ประสบการณ์จากการท างาน

การยืนยันสมรรถนะ พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน
สมรรถนะ
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 2.2 สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) 
    (1) สภาวะผู้น า (Leadership) 

หมายถึง ความสามารถ ในการเป็นผู้น าทีมงาน ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างาน  
การน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 ด าเนินงานในความรับผิดชอบ และการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการ 
               ยอมรับของทีมงาน 

 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้น าในการท างานของกลุ่มและสร้าง 
               ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและสนับสนุน ช่วยเหลือทีมงาน 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้การปรึกษา แนะน า แก้ปัญหาและสร้างความ 
               เชื่อมั่นให้สมาชิกในทีม 

 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ ไม่ก าหนด 

 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
 

การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน

สมรรถนะ 

2.3 สมรรถนะหน้าที่งาน (Functional Competency) 
     (1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

หมายถึง ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การ
แยกแยะประเด็นเป็นส่วนย่อย เป็นข้ันตอน และการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ เพ่ือเปรียบเทียบแง่มุม ต่างๆ 
ความสัมพันธ์ของประเด็นที่พิจารณากับสิ่งที่วิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 แยกแยะประเด็นปัญหา สถานการณ์ หรืองานออกเป็นส่วนย่อย 

 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานของปัญหาหรืองาน 
               จัดล าดับความส าคัญของประเด็นต่างๆและค้นหาสาเหตุ 

 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ของปัญหาหรืองาน 
               วางกรอบแนวทางการวิเคราะห์การอ้างอิงกรอบแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงประเด็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
               หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้ 
 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
 

การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน

สมรรถนะ 

61หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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    (2) การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing) 

หมายถึง ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามข้ันตอนการจัดท าแผนงาน โดยเน้น
ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งาน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงสนองต่อเป้าหมายของแผนที่วางไว้ รวมถึงความสามารถ
ในการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยแบ่งเป็น 4 
ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 รู้ เข้าใจหลักการในการวางแผนงาน 

 ระดับท่ี 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และการก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
               องค์ประกอบ และจัดล าดับความส าคัญ วางแผนการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
               การวางแผน 

 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนหรือเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมต่างๆ  
               ที่มีความซับซ้อนเพ่ือให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และก าหนดแนวทางในการป้องกันปัญหา และสามารถ 
               คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหา/งานและเตรียมทางเลือกส าหรับการป้องกัน/ 
               แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการก าหนดค่าตัวชี้วัด 
 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2 
 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
 

การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน

สมรรถนะ 

     (3) การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ (Providing Knowledge and Building Relationships) 

หมายถึง มีพฤติกรรมที่มุ่งมั่น และตั้งใจที่จะน าภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและ
องค์ความรู้ต่างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสร้าง 
พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการ เครือข่ายหรือบุคคลอ่ืน  
โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1  เข้าใจความจ าเป็น ความส าคัญ ของการให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ มีความพร้อม 
              และแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาผู้ประกอบการ 
              เครือข่ายหรือบุคคลอ่ืน 

 ระดับท่ี 2  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
              ทั่วไปอย่างกว้างๆ แก่ผู้ประกอบการ เครือข่ายหรือบุคคลอ่ืน 

 ระดับท่ี 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการ เครือข่ายหรือบุคคลอ่ืน 
               ให้พัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค นวัตกรรม ฯลฯ ด้วยตนเอง และปรับเปลี่ยนเทคนิค 
               และแนวทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง 
               ตามความต้องการในการประกอบการอย่างแท้จริง 

 ระดับท่ี 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจ ากัด โอกาส หรือคาดการณ์ 
               เตรียมการล่วงหน้า เพ่ือให้ค าแนะน า และแนวทางในการพัฒนาการประกอบการได้ 
               ในระยะยาว 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2

แนวทางการสร้างสมรรถนะ ประสบการณ์จากการท างาน

การยืนยันสมรรถนะ พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน
สมรรถนะ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส ารวจความพึงพอใจของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีถูกตรวจสอบและรับรอง

2.4 สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) 
     หมายถึง ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานหมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ขั้นตอนการ
ตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

 ระดับท่ี คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ต่ ากว่าร้อยละ 60 แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
             กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงก าหนดการจัดการพลังงาน ทราบวัตถุประสงค์
             และเป้าหมายของการตรวจสอบและรับรอง และทราบแนวทางการจัดการพลังงาน

 ระดับท่ี 2 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ระหว่าง ร้อยละ 6  แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
             ประเภทกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมด ทราบขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัด
             การพลังงาน และเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบ 8 ขั้นตอน

 ระดับท่ี 3 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ระหว่าง ร้อยละ 7  แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
             สาระส าคัญของกฎหมาย ทราบเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองเป็นอย่างดี 
             และทราบแนวทางการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในเชิงอุปกรณ์

เป็นอย่างดี
 ระดับท่ี 4 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป แสดงว่าทราบข้อก าหนด

             ของกฎหมายเป็นอย่างดี สามารถให้ค าแนะน าการปรับปรุงการจัดการพลังงาน
             เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทราบแนวทางการประเมินศักยภาพ
             การอนุรักษ์พลังงานในเชิงระบบ เป็นอย่างดี

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2

การยืนยันสมรรถนะ ท าแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม

62 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2 

 

แนวทางการสร้างสมรรถนะ: ประสบการณ์จากการท างาน (On the job) 
 

การยืนยันสมรรถนะ:  พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง 
  เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน

สมรรถนะ 
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส ารวจความพึงพอใจของ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีถูกตรวจสอบและรับรอง 
 

2.4 สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) 
     หมายถึง ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานหมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ข้ันตอนการ
ตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับท่ี 1 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ต่ ากว่าร้อยละ 60 แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ 
             กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงก าหนดการจัดการพลังงาน ทราบวัตถุประสงค์ 
             และเป้าหมายของการตรวจสอบและรับรอง และทราบแนวทางการจัดการพลังงาน 

 ระดับท่ี 2 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ระหว่าง ร้อยละ 60–69 แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ 
             ประเภทกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมด ทราบขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัด 
             การพลังงาน และเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบ 8 ขั้นตอน 

 ระดับท่ี 3 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ระหว่าง ร้อยละ 70–79 แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ 
             สาระส าคัญของกฎหมาย ทราบเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองเป็นอย่างดี  
             และทราบแนวทางการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในเชิงอุปกรณ์ 
             (Equipment Approach) เป็นอย่างดี 

 ระดับท่ี 4 คะแนนจากการท าแบบทดสอบ ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป แสดงว่าทราบข้อก าหนด 
             ของกฎหมายเป็นอย่างดี สามารถให้ค าแนะน าการปรับปรุงการจัดการพลังงาน 
             เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทราบแนวทางการประเมินศักยภาพ 
             การอนุรักษ์พลังงานในเชิงระบบ (System Approach) เป็นอย่างดี 
 

ระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดง: ระดับผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 4 
 ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ สมรรถนะระดับท่ี 2 

การยืนยันสมรรถนะ:  ท าแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม 

63หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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จะเห็นได้ว่า (รูปที่ 3-2) ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดงของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับ
ผู้ช านาญการ สูงกว่าระดับของผู้ช่วยผู้ช านาญการ ทั้งนี้ เนื่องจากบทบาทที่คาดหวังแตกต่างกัน โดยผู้ช านาญการต้อง
เป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบและรับรองให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามก าหนดเวลา อีกทั้งยังต้อง
สามารถให้ค าแนะน าแก่เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง
ยั่งยืน ในขณะที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการจะรับผิดชอบในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ขององค์ประกอบของระบบ
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพ่ือน าเสนอผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป 

 
3. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

 
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
บทบัญญัติในข้อนี้เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีลักษณะกว้างเพ่ือให้ครอบคลุมพฤติกรรม หรือลักษณะการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี มีความภาคภูมิในในเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพของตนเอง 
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4
กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กำรสั่งสมควำม
เชี่ยวชำญในงำนอำชีพ 

กำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม 

กำรท ำงำนเป็นทีม 

สภำวะผู้น ำ กำรคิดวิเครำะห์ 

กำรวำงแผนและกำร
จัดกำร 

กำรให้ควำมรู้และกำร
สร้ำงสัมพันธ์ 

ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดกำร กำรอนุรักษ์
พลังงำน และกำร

ตรวจสอบและรับรอง… 

ผู้ช ำนำญกำร ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร 

รูปที่ 3-2 Radar Chart แสดงระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดงส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานส าหรับผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

64 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



จะเห็นได้ว่า (รูปที่ 2) ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดงของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับ
ผู้ช านาญการ สูงกว่าระดับของผู้ช่วยผู้ช านาญการ ทั้งนี้ เนื่องจากบทบาทที่คาดหวังแตกต่างกัน โดยผู้ช านาญการต้อง
เป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบและรับรองให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามก าหนดเวลา อีกทั้งยังต้อง
สามารถให้ค าแนะน าแก่เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง
ยั่งยืน ในขณะที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการจะรับผิดชอบในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ขององค์ประกอบของระบบ
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพ่ือน าเสนอผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป
 

3. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ.  ได้ก าหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ดังต่อไปนี้

ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
บทบัญญัติในข้อนี้เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีลักษณะกว้างเพ่ือให้ครอบคลุมพฤติกรรม หรือลักษณะการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี มีความภาคภูมิในในเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพของตนเอง

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์

กำรสั่งสมควำม
เชี่ยวชำญในงำนอำชีพ

กำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม

กำรท ำงำนเป็นทีม

สภำวะผู้น ำกำรคิดวิเครำะห์

กำรวำงแผนและกำร
จัดกำร

กำรให้ควำมรู้และกำร
สร้ำงสัมพันธ์

ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดกำร กำรอนุรักษ์
พลังงำน และกำร

ตรวจสอบและรับรอง

ผู้ช ำนำญกำร ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร

รูปที่ 2  แสดงระดับสมรรถนะท่ีต้องแสดงส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานส าหรับผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ
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2. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ  
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและ 
วิชาการ โดยจะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของงานวิศวกรรม และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความ
ปลอดภัยในการท างานสาขาต่างๆ เป็นต้น  
 

3. ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นการส่งเสริมมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน หากเป็นกรณีที่มิใช่เรื่อง
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้กระท าการใดๆ อย่างไม่ซื่อสัตย์
สุจริตต่อผู้ อ่ืน และไต่สวนแล้วเห็นว่ามีความผิดจริ ง อาจลงโทษโดยไม่ใช้บทบัญญัตินี้ แต่ไปใช้
บทบัญญัติตามข้อ 1 คือกระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแทนได้  

 
4. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพ่ือให้ตนเองหรือ

ผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในต าแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้อ่ืนในด้านต่างๆ ใช้อ านาจหน้าที่อันเป็นการบีบบังคับ 
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับงาน หรือบังคับผู้อ่ืนไม่ให้งานนั้นแก่ฝ่ายตรงกันข้าม ทั้งนี้งานนั้น ไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นงานเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และบุคคลทั่วไปหากต้องเสียประโยชน์
จากการกระท าของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
สามารถร้องเรียนกล่าวหาผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุมนั้น เ พ่ือให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้ 

 
5. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  

จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเก่ียวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง  
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเมื่อได้รับงาน
จากผู้ว่าจ้างแล้ว ต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง เสมือนกับที่วิญญูชนทั่วไปพึงรักษาผลประโยชน์
ของตนเอง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในข้อนี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประกอบวิชาชีพของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์อ่ืนที่มิควรได้ นอกจาก
ค่าจ้างท่ีได้รับท างานให้กับผู้ว่าจ้าง เพราะหากปล่อยให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เอารัดเอา
เปรียบผู้ว่าจ้างแล้ว ความเสื่อมศรัทธาต่อบุคคลและสถาบันแห่งวิชาชีพจะเกิดขึ้น บทบัญญัติในข้อนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลทั่วไปด้วย 

 
6. ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้ อ่ืนโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง 

บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แข่งขันกันรับงานโดยการโฆษณา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกแยก เนื่องจากการแย่งงานกันท าและส่งผล
ให้เกิดการแตกความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน 
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7. ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระท าได้  
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับ
งานโดยไม่ค านึงถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและสังคม
ได้ อน่ึง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะท าได้น้ัน หมายถึงการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถตามที่กฎหมายก าหนด และรวมถึงความสามารถ
ที่ตนเองจะท าได้ตามความเป็นจริงด้วย  

 
8. ไม่ละท้ิงงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อรับปฏิบัติงานแล้ว ต้องมี
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับท า เพราะหากปล่อยให้มีการละทิ้งงาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการประกอบวิชาชีพอันอาจน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแห่งวงการวิชาชีพ  

 
9. ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับท า ตรวจสอบ หรือ

ควบคุมด้วยตนเอง  
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมีความ ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน หากไม่สามารถรับปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้แล้ว 
ก็ไม่ควรลงลายมือชื่อเป็นผู้รับท างานนั้น เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง และ
บุคคลภายนอกได้ 

 
10. ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง  

บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองวงการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นที่ไว้วางใจของ
บุคคลทั่วไป เนื่องจากหากบุคคลทั่วไปไม่เชื่อถือผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อผู้
ประกอบวิชาชีพและสถาบันแห่งวิชาชีพได้ ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในฐานะที่รู้ความลับของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่ง
ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยความลับนั้น ถ้าเปิดเผยความลับโดยประการ ที่น่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 
11. ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน   

บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความแตกแยก ไม่มีความสามัคคี โดยมุ่งให้เกิดความ
สามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยกัน 

 
12. ไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนท าอยู่  

เว้นแต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น
ทราบล่วงหน้าแล้ว  
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในกลุ่มของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยกัน 

 
13. ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างราย

แรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างราย
แรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

บทบัญญัติขอนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมใหมี
ความซื่อสัตยสุจริตตอผ ูวาจาง ในกรณีที่มีการแขงขัน เปนการรักษาขอ มูลและความลับของผูวาจาง

ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพเดียวกัน มิให้เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับรายการ
ค านวณอันเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอ่ืน
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้มีวิชาชีพเดียวกัน คือ ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ โดยไม่กระท าการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน
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บทบัญญัติขอนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมใหมี
ความซื่อสัตยสุจริตตอผ ูวาจาง ในกรณีที่มีการแขงขัน เปนการรักษาขอ มูลและความลับของผูวาจาง 

 
14. ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

อ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น  
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพเดียวกัน มิให้เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับรายการ
ค านวณอันเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

 
15. ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมอ่ืน  
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้มีวิชาชีพเดียวกัน คือ ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ โดยไม่กระท าการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 
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บทที่ 4 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
1. คุณสมบัต ิและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

กฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรขอรับใบอนุญำตและ
กำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2555 ก ำหนดให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ตรวจสอบ
และรับรองกำรจัดกำรพลังงำนมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
(ก) มีสัญชำติไทย 
(ข) ได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรในสำขำที่

ก ำหนดให้กำรจัดกำรพลังงำนเป็นงำนในวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำนั้น 
(ค) เป็นผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์ 

และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
(ง) มีผู้ช ำนำญกำรและผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 4 ของกฎกระทรวงฯ 
(จ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในระยะเวลำสำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำตหรือไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดย
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน เว้นแต่พ้นโทษ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต 
 

(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย และมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจหรือให้บริกำร

เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน หรือกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้และกำรผลิตพลังงำน 
(ข) ได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรและมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (1) (ง) และ (จ) 
(ค) กรรมกำรหรือผู้จัดกำรของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลอย่ำง

น้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตำม (1) (ก) (ข) และ (ค) 
(ง) กรรมกำรหรือผู้จัดกำรของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลต้องไม่

มีลักษณะต้องห้ำมตำม (1) (จ) 
โดยผู้ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรตำมที่ก ำหนดใน (1) (ค) ทีม่ีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว

ข้ำงต้น สำมำรถน ำเอกสำรใบรับรองเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรประกอบกำรขอรับใบอนุญำตตรวจสอบ 

และรับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมขั้นตอนที่ก ำหนด 
รำยละเอียดกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับ

ใบอนุญำตและกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2555 อยู่ในภำคผนวก ก-7 
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2. หน้าที่ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 ผู้ช านาญการ ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนและจัดท ำรำยงำนผลกำร

ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 
 ผู้ช่วยผู้ช านาญการ  ท ำหน้ำที่ช่วยผู้ช ำนำญกำรในกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน  

และช่วยผู้ช ำนำญกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 

ประกำศกระทรวงพลังงำน เร่ืองหลักเกณฑ์ และวิธีกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนในโรงงำนควบคุม  

และอำคำรควบคุม พ.ศ. 2552 หมวด 5 ได้ก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน โดยผู้ตรวจสอบมี
หน้ำที่โดยสรุป ดังตำรำง (รำยละเอียดรำยละเอียดอยู่ในภำคผนวก ก-8) 

 

หน้าที ่ รายละเอียด 
1.  ตรวจสอบรำยงำนกำรจัด

กำรพลังงำน 
พิจำรณำควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำรและหลักฐำน ซึ่งอำจ
รวมถึงกำรสอบถำมหรือสัมภำษณ์บุคลำกรที่เกี่ยวข้องตำมข้อก ำหนด 

ของวิธีกำรจัดกำรพลังงำน 
2.  เสนอข้อคิดเห็นกำรปรับปรุงวิธีกำร

ด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำน 
1. กรณีท่ีเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือโรงงำนควบคุมด ำเนินงำน 

ไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนดของวิธีกำรจัดกำรพลังงำน 
2. กรณีท่ีไม่พบข้อบกพร่องแต่มีโอกำสที่จะปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ในแต่ละข้ันตอนให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
3.  จัดท ำรำยกำรกำรตรวจสอบ 

ตำมข้อก ำหนด 
ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย 
1. ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน 
2. ผลกำรตรวจประเมินว่ำมีหรือไม่มีหลักฐำน ในกรณีที่มีหลักฐำน  

ให้ระบุชื่อของหลักฐำนควำมสอดคล้องหรือควำมไม่สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนด รวมถึงกำรระบุประเภทของควำมไม่สอดคล้อง 
ในกรณีร้ำยแรง หรือไม่ร้ำยแรง และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนด 

4.  จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

และรบัรองฯ 
น ำรำยกำรตรวจสอบที่จัดท ำขึ้น มำท ำเป็นสรุปผลกำรตรวจสอบ  
ต้องมีรำยละเอียดประกอบด้วย ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน ผลกำรตรวจ
ประเมิน และควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยต้องลงลำยมือชื่อรับรอง
โดยผู้ตรวจสอบฯ  
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บทที่ 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงาน

 การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ และประสงค์จะยื่น

ขอรับใบอนุญาตให้ยื่นแบบค าขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องค าขอรับใบอนุญาต ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วย
ผู้ช านาญการ และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ ศ ภาคผนวก ก
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอ

การขอใบอนุญาตใหม่
แบบ บตพ. ค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
แบบ บตพ. ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
แบบ บตพ. หนังสือมอบอ านาจ ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ
แบบ บตพ. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ
แบบ บตพ. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ
แบบ บตพ. ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ
แบบ บตพ. ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ
- แบบ บตพ ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ
- แบบ บตพ. ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
- แบบ บตพ. หนังสือมอบอ านาจ ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ
- แบบ บตพ. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ
- แบบ บตพ. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ
- แบบ บตพ. ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ กรณีเพ่ิมผู้ช านาญการ
- แบบ บตพ. ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ กรณีเพ่ิมผู้ช่วยผู้ช านาญการ

การขอใบแทนใบอนุญาต
- แบบ บตพ ค าขอใบแทนใบอนุญาต

สามารถดาวโหลดแบบค าขอ และดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ หรือ 
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บทที่ 5 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงาน 

 

1.  การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ และประสงค์จะยื่น
ขอรับใบอนุญาตให้ยื่นแบบค าขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องค าขอรับใบอนุญาต ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วย
ผู้ช านาญการ และค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ .ศ. 2556 (ภาคผนวก ก-10)
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบค าขอ 

การขอใบอนุญาตใหม่ 

- แบบ บตพ.1 ค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
- แบบ บตพ.4 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (ประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
- แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอ านาจ (ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 
- แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ 
- แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
- แบบ บตพ.8 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ 
- แบบ บตพ.9 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

 

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

- แบบ บตพ.2 ค าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
- แบบ บตพ.4 ค ารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (ประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

- แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอ านาจ (ใช้ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 

- แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช านาญการ 

- แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
- แบบ บตพ.8 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช านาญการ (กรณีเพ่ิมผู้ช านาญการ) 
- แบบ บตพ.9 ค าขอท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ช านาญการ (กรณีเพ่ิมผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

การขอใบแทนใบอนุญาต 

- แบบ บตพ.3 ค าขอใบแทนใบอนุญาต 
 

สามารถดาวโหลดแบบค าขอ และดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ www.dede.go.th หรือ 
www.thaienergyauditor.org  
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2. วิธีการยื่น และช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต 

หลังจากจัดท าเอกสารค าขอและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนินการยื่นค าขอได้ 2 วิธี ดังนี้ 

 

วิธีการยื่นค าขอ รายละเอียด 

ยื่นค าขอด้วยตนเอง 
ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) 
 

ยื่นค าขอที่อาคาร 4 ชั้น 3  

งานขึ้นทะเบียนและก ากับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน 

 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จัดท าหนังสือน าส่งแบบค าขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน  
จัดส่งไปยัง 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

 

ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น 

  

3. ขั้นตอน เงื่อนไข และระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต 

ภายหลังจากผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นค าขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบค าขอ
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา จากน้ันเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบเอกสารและน าเสนอเข้าประชุม
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ก่อนน าเสนอให้อธิบดีพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
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รูปที่ ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น พพ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม ภายใน 
วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง
กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าผู้รับค าขอทิ้งค าขอรับอนุญาต พพ. จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และคืนค าขอ
แก่ผู้ยื่นค าขอ พร้อมท าเป็นหนังสือแจ้งถึงเหตุแห่งการคืนค าขอนั้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 
พพ จะไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว
พพ. จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน วัน นับแต่วันที่ พพ. ได้รับค า
ขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบภายใน วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ในกรณีที่มีค าสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจาก พพ. หากไม่มารับภายในระยะเวลาดังกล่าว พพ. จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
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วิธีการยื่น และช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต
หลังจากจัดท าเอกสารค าขอและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนินการยื่นค าขอได้ วิธี ดังนี้

วิธีการยื่นค าขอ รายละเอียด

ยื่นค าขอด้วยตนเอง
ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน พพ

ยื่นค าขอที่อาคาร ชั้น 
งานขึ้นทะเบียนและก ากับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา น.

ยื่นค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จัดท าหนังสือน าส่งแบบค าขอ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐาน 
จัดส่งไปยัง
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เลขที่ ถนนพระราม เขตปทุมวัน กรุงเทพ 

ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอน เงื่อนไข และระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต
ภายหลังจากผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นค าขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบค าขอ

พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา จากน้ันเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบเอกสารและน าเสนอเข้าประชุม
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ก่อนน าเสนอให้อธิบดีพิจารณาออก
ใบอนุญาต
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รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 

1. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น พพ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม ภายใน 30 

วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 

2. กรณีผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าผู้รับค าขอทิ้งค าขอรับอนุญาต พพ. จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และคืนค าขอ
แก่ผู้ยื่นค าขอ พร้อมท าเป็นหนังสือแจ้งถึงเหตุแห่งการคืนค าขอนั้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  

3. พพ. จะไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 

4. พพ. จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พพ. ได้รับค า
ขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

5. ในกรณีที่มีค าสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจาก พพ. หากไม่มารับภายในระยะเวลาดังกล่าว พพ. จะจ าหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ และแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
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4 

ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ค าสั่งไม่ออกอนุญาตต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานได้ ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล 

นอกจากนี้ ผู้ยื่นค าขอและผู้ได้รับใบอนุญาต สามารถร้องเรียน และแนะน าบริการ ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 ศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน อาคาร 7 ชั้น M กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
    ส านักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
    เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 เวปไซด์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
    www.dede.go.th 

 โทรศัพท์ หมายเลข 0 2223 0021-9, 0 2223 4471 
 โทรสาร หมายเลข 0 2225 3785 
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บทที่ 6 
วิธีการตรวจประเมนิเบื้องตน้  

 
การตรวจประเมิน (audit) หมายถึง กระบวนการที่จัดท าข้ึนอย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และเป็นลายลักษณ์

อักษร เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการตรวจประเมิน (audit evidence) และการตรวจประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือ
ตัดสินระดับการบรรลุผลตามเป้าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria)  

 

หลักการตรวจประเมินที่ดี มีดังต่อไปนี้ 
1. ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) : รากฐานของความเป็นมืออาชีพ ผู้ตรวจประเมินและบุคคลที่บริหาร

แผนงานการตรวจประเมินควร: 
- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 
- สังเกตและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- แสดงความสามารถขณะปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง เช่น รักษาความเป็นธรรมและไม่ล าเอียงในทุกกรณี 
- มีความรู้สึกไวต่ออิทธิพลใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในขณะด าเนินการ

ตรวจประเมิน 
2. การน าเสนออย่างเป็นธรรม (fair presentation) : ข้อผูกพันที่จะรายงานตามความจริงและอย่าง

ถูกต้อง ควรรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานการตรวจ
ประเมินควรสะท้อนกิจกรรมการตรวจประเมินตามความเป็นจริงและอย่างถูกต้อง อุปสรรคส าคัญที่
พบระหว่างการตรวจประเมินและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินและผู้รับการ
ตรวจประเมินที่ยังแก้ไขไม่ได้ด้วย การสื่อสารควรเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นรูปธรรม ทันเวลา ชัดเจน 
และสมบูรณ ์

3. การปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ (due professional care): การใช้ความ
ขยันหม่ันเพียรและดุลยพินิจในการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินควรด าเนินการด้วยความเอาใจใส่
ให้สมกับความส าคัญของภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและความเชื่อมั่นที่ได้รับจากองค์กรที่ขอรับการ
ตรวจประเมินและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ
คือการมีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในทุกสถานการณ์ของการตรวจประเมิน 

4. การรักษาความลับ (confidentiality) : ความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ตรวจประเมินควรใช้ความ
รอบคอบในการใช้และป้องกันข้อมูลที่ได้รับมาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ควรน าข้อมูลการตรวจ
ประเมินไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยผู้ตรวจประเมินหรือองค์กรที่ขอรับการตรวจ
ประเมิน หรือในวิธีการที่ เป็นภัยต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ รับการตรวจประเมิน 
แนวความคิดนี้รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับข้อมูลที่อ่อนไหวหรือเป็นความลับ 

5. ความเป็นอิสระ (independence) : พ้ืนฐานส าหรับความยุติธรรมของการตรวจประเมินและความ
เป็นรูปธรรมของข้อสรุปจากการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินควรเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ก าลังถูก
ตรวจประเมิน หากสามารถปฏิบัติได้ และในทุกกรณีควรด าเนินงานโดยปราศจากอคติและความ
ขัดกันของผลประโยชน์ ส าหรับการตรวจประเมินภายใน ผู้ตรวจประเมินควรเป็นอิสระจากผู้จัดการที่
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ก าลังถูกตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินควรรักษาความเป็นรูปธรรมตลอด
กระบวนการตรวจประเมิน เพ่ือท าให้มั่นใจว่าสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจ
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ประเมินตั้งอยู่บนหลักฐานการตรวจประเมินเท่านั้น ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก อาจเป็นไปไม่ได้ส าหรับ
ผู้ตรวจประเมินภายในที่จะเป็นอิสระอย่างเต็มที่จากกิจกรรมที่ก าลังถูกตรวจประเมิน แต่ควรใช้ความ
พยายามทุกทางท่ีจะก าจัดอคติและส่งเสริมความเป็นรูปธรรม 

6. วิธีการที่เน้นหลักฐาน (evidence-based approach) : วิธีที่สมเหตุสมผลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปจาก
การตรวจประเมินที่น่าเชื่อถือและท าซ้ าได้ในกระบวนการบริหารเชิงระบบหลักฐานการตรวจประเมิน
ควรทวนสอบได้ โดยทั่วไปหลักฐานการตรวจประเมินจะเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่มีพร้อมไว้ใช้งาน 
เพราะการตรวจประเมินถูกด าเนินการในช่วงเวลาที่จ ากัดและด้วยทรัพยากรที่จ ากัด ควรประยุกต์ใช้
การสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม เพราะสิ่งนี้จะเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับความเชื่อมั่นในผลสรุปของการ
ตรวจประเมิน 
 

ค านิยามที่เกี่ยวข้อง 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นการตรวจสอบว่าระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือไม่ โดยในกระบวนการตรวจสอบและรับรองการ  

จัดการพลังงาน มีค าส าคัญที่ใช้และค าจ ากัดความ ดังต่อไปนี้ 
 

ค า นิยาม 

เกณฑ์การตรวจประเมิน 
(Audit Criteria) 

ประเด็นที่พิจารณาในการตรวจประเมินตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
ได้แก่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน วิธีการจัด
การพลังงานเป็นต้น 

หลักฐานที่ได้จากการตรวจ
ประเมิน (Audit Evidence) 

บันทึก ข้อความหรือข้อมูลที่แสดงไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดการตรวจประเมิน
และสามารถตรวจสอบได้ 

สิ่งที่พบเห็นจากการตรวจ
ประเมิน (Audit Finding) 

ผลที่ได้จากการประเมินหลักฐานการตรวจประเมินเทียบกับข้อก าหนดการตรวจ
ประเมิน 

ความสอดคล้อง 
(Conformity) 

การปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้ 

ความไม่สอดคล้อง 
(Non-conformity)  

การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงานหรือไม่เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ประเภทร้ายแรง (Major) หมายถึง การไม่มีเอกสารในการด าเนินการจัด
การพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามข้อใด ข้อหนึ่งของวิธีการจัด
การพลังงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
2. ประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่
ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

ข้อสรุปจากการตรวจประเมิน
(Audit Conclusion) 

ผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบ ภายหลังจากการพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบและสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ (Audit Finding) 

 
 

ค า นิยาม
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง
(Observation) 

สภาวะหรือการท างานที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
การตรวจสอบรายงานฯ ในขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้จัดส่งรายงานการจัด

การพลังงานมายังผู้ตรวจสอบฯ เพ่ือให้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารและหลักฐานที่ปรากฏตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานในเอกสาร โดยประเมินว่ารายงานดังกล่าว 
มีความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานหรือไม่ ข้อก าหนดดังกล่าว ได้แก่

(1) การตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

กรณีท่ีเป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก
(3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน
(6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(7) มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ในกรณีที่พบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 

หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้  ให้ถือว่าการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของวิ ธีการจัดการพลังงาน 
ซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นความไม่สอดคล้องในระดับ รุนแรง  หรือระดับ ไม่รุนแรง  ตามที่ก าหนด
ในข้อ ของประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาในขั้นตอนนี้ยัง ไม่ถือเป็นที่สุด” โดยให้น าไปประกอบการด าเนินงานตรวจสอบ 
ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป
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ค า นิยาม 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุง
(Observation)  

สภาวะหรือการท างานที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

1. การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
การตรวจสอบรายงานฯ ในขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้จัดส่งรายงานการจัด

การพลังงานมายังผู้ตรวจสอบฯ เพ่ือให้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารและหลักฐานที่ปรากฏตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานในเอกสาร โดยประเมินว่ารายงานดังกล่าว 
มีความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานหรือไม่ ข้อก าหนดดังกล่าว ได้แก่ 

(1)  การตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น  

(กรณีท่ีเป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก) 
(3)  การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
(4)  การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)  การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 
(6)  การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(7)  มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(8)  การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่พบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้  ให้ถือว่าการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของวิ ธีการจัดการพลังงาน 
ซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นความไม่สอดคล้องในระดับ “รุนแรง (Major)” หรือระดับ “ไม่รุนแรง (Minor)” ตามที่ก าหนด 

ในข้อ 24 (3) ของประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552  

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาในขั้นตอนนี้ยัง “ไม่ถือเป็นที่สุด” โดยให้น าไปประกอบการด าเนินงานตรวจสอบ  
ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป 
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2. การตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ภายหลังจากการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องด าเนินการตรวจสอบระบบการ

จัดการพลังงาน ณ โรงงาน/อาคารควบคุม เพ่ือพิจาณาความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ซ่ึงรวมถึง
การสัมภาษณ์หรือสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  

 การด าเนินการตรวจสอบ   
เป็นการเก็บรวบรวม และทวนสอบข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมิน เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความ

ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน วิธีการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสังเกต การทบทวนเอกสาร
และบันทึกที่เก่ียวข้อง 

ตัวอย่างแหล่งของข้อมูลในระหว่างการตรวจสอบ 

1. การสัมภาษณ์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล ผู้ตรวจประเมินควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
- ควรสัมภาษณ์จากบุคคลจากระดับ และหน่วยงานที่เหมะสมที่ด าเนินกิจกรรมหรืองานภายใน

ขอบข่ายของการตรวจประเมิน 
- ควรด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างชั่วโมงท างานปกติ ณ สถานที่ท างานปกติของบุคคล 

ที่ให้สัมภาษณ์ 
- ควรอธิบายเหตุผลของการสัมภาษณ์ และจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ 
- เลือกประเภทค าถามที่ใช้อย่างระมัดระวัง เช่น ค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิด ค าถามน า 
- ควรสรุปและทบทวนผลการสัมภาษณ์ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทราบ 
- ควรขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์ส าหรับการมีส่วนร่วม 

2. การสังเกตกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. เอกสาร เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ขั้นตอนการท างาน มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน  

เป็นต้น 
4. บันทึก เช่น บันทึกการตรวจ บันทึกรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจติดตามภายใน  

บันทึกการเฝ้าติดตามและผลการตรวจวัด เป็นต้น 
5. ข้อมูลสรุป ผลการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
6. รายงานจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า การส ารวจและการวัดผลจากภายนอก 
7. ฐานข้อมูล และเวปไซด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การตัดสินความสอดคล้อง
เป็นการพิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับ

ข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน โดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติ
จริงที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยแบ่งเป็น กรณี

ผ่านการตรวจสอบ หมายถึง การที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อก าหนดครบถ้วน
และถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อก าหนด

พบความไม่สอดคล้อง แบ่งเป็น ประเภท ได้แก่ ประเภทร้ายแรง และประเภทไม่ร้ายแรง
- ประเภทไม่ร้ายแรง หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือ

ความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ ที่มา ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ข้อ ข)

- ประเภทร้ายแรง หมายถึง การไม่มีเอกสารในการด าเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงานจริงตามข้อใดข้อหน่ึงของวิธีการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ที่มา ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ข้อ ก)
ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า  ไม่ผ่านการตรวจสอบ
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 การตัดสินความสอดคล้อง 
เป็นการพิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับ

ข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน โดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติ
จริงที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ี

ผ่านการตรวจสอบ หมายถึง การที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อก าหนดครบถ้วน
และถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อก าหนด 

 

 

พบความไม่สอดคล้อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้ายแรง และประเภทไม่ร้ายแรง 
- ประเภทไม่ร้ายแรง หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือ

ความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ (ที่มา: ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (3)(ข)) 
 

 
 

- ประเภทร้ายแรง หมายถึง การไม่มีเอกสารในการด าเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงานจริงตามข้อใดข้อหน่ึงของวิธีการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง   
(ที่มา: ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (3)(ก)) 
ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า  ไม่ผ่านการตรวจสอบ 
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ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
ภาคผนวก ก-2 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538
ภาคผนวก ก-3 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540
ภาคผนวก ก-4 กฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
 และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ก-5 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
 ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552
ภาคผนวก ก-6 กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจ�านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ก-7 กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
 และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบ
 และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555
ภาคผนวก ก-8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการจัดการพลังงาน
 ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ก-9 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
 และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ก-10 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ค�าขอรับใบอนุญาต 
 ค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช�านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช�านาญการ 
 และค�าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงงาน  พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ก-11 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 เรื่อง การก�าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ช�านาญการ
 และผู้ช่วยผู้ช�านาญการที่สังกัดอยู่ในมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 แต่ละทีม
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

พระราชบัญญตัิ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
“พลังงาน”  หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของส่ิงท่ีอาจ

ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจให
งานได เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน

“พลังงานหมุนเวียน”  หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก
ออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคล่ืน เปนตน

“พลังงานสิ้นเปลือง”  หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน 
ทรายน้ํามัน น้าํมันดิบ น้าํมันเช้ือเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน

“เช้ือเพลิง”  หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเช้ือเพลิง 
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอ่ืน ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“น้ํามันเช้ือเพลิง”  หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับ
เคร่ืองบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอ่ืนๆ ท่ีคลายกับน้ํามันท่ีไดออกช่ือมาแลวและ

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๓ ก/หนา ๑/๒ เมษายน ๒๕๓๕
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามทีค่ณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

“กาซ”  หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใช เปนกาซหุงตมหรือกาซ
ไฮโดรคารบอนเหลว ซ่ึงไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ

“โรงกลั่น”  หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเช้ือเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนาย
น้ํามันเช้ือเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สารละลายดวย

“ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น แ ห ง ช า ติ ”  ห ม า ย ค ว า ม ว า 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ

“อนุรักษพลังงาน”  หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

“ตรวจสอบ”  หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล
“โรงงาน”  หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“เจาของโรงงาน”  หมายความรวมถึงผูรับผดิชอบในการบริหารโรงงานดวย
“อาคาร”  หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“เจาของอาคาร”  หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึง่ครอบครองอาคารดวย
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการ

อนรัุกษพลังงาน
“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

*หรือผูซ่ึงอธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบหมาย
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน**

มาตรา ๔  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดงัตอไปนี้

(๑)  เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ
คณะรัฐมนตรี

(๒)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ
มาตรา ๑๘
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

(๓)๒ ใหคาํแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๓

 (๔)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)

(๕)  กําหนดชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘ 
(๕)

(๖)  กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงตาม มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

(๗)  ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
(๘)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ

แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และผูผลิต
หรือผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐

(๙)  ปฏิบัตกิารอื่นใดตามที่กาํหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕  หนังสือหรือคําสั่งท่ีมีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเจาหนาที่นาํสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน

ในกรณีท่ีไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําสั่งไวในที่ท่ีเห็นไดงาย ณ ท่ีอยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพท่ีจําหนายเปนปกติในทองท่ีนั้นกไ็ด

เม่ือไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บคุคลนั้นไดรับหนังสือหรือคาํสั่งนั้นแลว

มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้

๒ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

88 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

๓)๒ ใหคาํแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๓

๔)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)

๕)  กําหนดชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘ 
(๕)

๖)  กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงตาม มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

๗)  ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
๘)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ

แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และผูผลิต
หรือผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐

๙)  ปฏิบัตกิารอื่นใดตามที่กาํหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕  หนังสือหรือคําสั่งท่ีมีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหเจาหนาที่นาํสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน

ในกรณีท่ีไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําสั่งไวในที่ท่ีเห็นไดงาย ณ ท่ีอยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพท่ีจําหนายเปนปกติในทองท่ีนั้นกไ็ด

เม่ือไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บคุคลนั้นไดรับหนังสือหรือคาํสั่งนั้นแลว

มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้

๒ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บงัคับได

หมวด ๑
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน

มาตรา ๗  การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดงัตอไปนี้

(๑)  การปรับปรงุประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง
(๒)  การปองกันการสูญเสียพลังงาน
(๓)  การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
(๔)  การเปล่ียนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(๕)  การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลด

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น

(๖)  การใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน

(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘  การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหกเดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคํา
ขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัตติามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดงักลาวได ในกรณีท่ีมีคําขอ
ดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุม
ทราบโดยเร็ว
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรา ๙๔ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดงัตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคมุตองปฏิบัติ

(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงาน
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดที่เปนเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาก็ได

มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๙ และให
เจาของโรงงานควบคมุรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับคาํสั่งนั้น

มาตรา ๑๑๕  

มาตรา ๑๒๖

มาตรา ๑๓๗  

มาตรา ๑๔๘ 

๔ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๕ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  

๖ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  

๗ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  

๘ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรา ๑๕๙ 

มาตรา ๑๖๑๐

หมวด ๒
การอนุรักษพลังงานในอาคาร

มาตรา ๑๗  การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึง่
ดงัตอไปนี้

(๑)  การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคาร
(๒)  การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการรักษาอุณหภูมิภายใน

อาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(๓)  การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ
(๔)  การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
(๕)  การใชและการติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร
(๖)  การใชระบบควบคุมการทํางานของเครือ่งจักรและอุปกรณ
(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘  การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคมุใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

ใหนาํมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบงัคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๙๑๑ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารท่ีจะทําการกอสราง
หรือดัดแปลงใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน

๙ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  

๑๐ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐  

๑๑ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเร่ืองท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได

มาตรา ๒๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙  ถาคณะกรรมการควบคุม
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับ
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
ผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแล
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารท่ีเขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองท่ีท่ียังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ท้ังนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๑๑๒ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดงัตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
ควบคมุตองปฏิบัติ

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน

ใหนาํมาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบงัคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๑๓  

๑๒ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
๑๓ มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเร่ืองท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได

มาตรา ๒๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙  ถาคณะกรรมการควบคุม
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับ
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
ผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแล
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารท่ีเขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองท่ีท่ียังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ท้ังนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๑๑๒ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดงัตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
ควบคมุตองปฏิบัติ

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน

ใหนาํมาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบงัคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๒๑๓  

๑๒ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
๑๓ มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

หมวด ๓
การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักร หรืออปุกรณ

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออปุกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน๑๔

มาตรา ๒๓๑๕ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 
รวมทั้งใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออปุกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ

(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเคร่ืองจักร หรือ
อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง

(๓) กําหนดวสัดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอยางใด เปนวสัดุหรืออปุกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการ
อนุรักษพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเร่ืองท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานทีไ่ดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้ใหสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมดําเนนิการตาม
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม

หมวด ๔
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

๑๔ หมวด ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๕ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรา ๒๔๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกีย่วกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดงัตอไปนี้

(๑) เงินท่ีโอนจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้าํมันเช้ือเพลิงตามจํานวนทีน่ายกรัฐมนตรีกําหนด

(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษท่ีจัดเก็บตามมาตรา ๔๒
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ
(๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี้
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ

เบิกจายเงินกองทนุตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๔/๑๑๗ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจาก
กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕  เงินกองทุนใหใชเพ่ือวตัถุประสงคดงัตอไปนี้
(๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

(๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพ่ือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน

(๓)  เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเร่ืองดังตอไปนี้

(ก)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน

๑๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๗ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรา ๒๔๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน  ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกีย่วกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดงัตอไปนี้

(๑) เงินท่ีโอนจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้าํมันเช้ือเพลิงตามจํานวนทีน่ายกรัฐมนตรีกําหนด

(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษท่ีจัดเก็บตามมาตรา ๔๒
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ
(๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุนนี้
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ

เบิกจายเงินกองทนุตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๔/๑๑๗ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจาก
กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพ่ือสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕  เงินกองทุนใหใชเพ่ือวตัถุประสงคดงัตอไปนี้
๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพ่ือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน

๓)  เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเร่ืองดังตอไปนี้

ก)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน

๑๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๗ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

(ข)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเก่ียวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน

(ค)  โครงการสาธิต หรือโครงการริเร่ิมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานหรือการ
ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน

(ง)  การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(จ)  การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเก่ียวกับการพัฒนา 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน

(๔)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๖  องคกรเอกชนท่ีมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม
มาตรา ๒๕ (๓) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจาก
การอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กจิกรรมดังกลาว

มาตรา ๒๗ ๑๘ ให มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย รอง
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกสภา
วิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซ่ึงมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการ
พลังงานและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย

มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดงัตอไปนี้

๑๘ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษ
พลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

95หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

(๑)  เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ

(๒)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในมาตรา 
๒๕ ท้ังนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญท่ีคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๔)

(๓)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน

(๔)   เ สนอ อัตร าก า รส ง เ งิ น เ ข า กอ ง ทุน สํ าห รับน้ํ า มั น เ ช้ื อ เพ ลิ งต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

(๕)  เสนอชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

(๖ )   กํ า ห น ด อั ต ร า ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม พิ เ ศ ษ โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

(๗)  ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ
(๘)  พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) ตาม

แนวทาง หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘)

(๙)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๑

(๑๐)  ปฏิบัตกิารอื่นใดตามที่กาํหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)   คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน

ความสามารถ
(๔)  เปนบคุคลลมละลาย
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมอืนไรความสามารถ
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางท่ีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มข้ึนหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
แตงตั้งไวแลวนั้น

มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต
ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัตหินาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม

มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด

มาตรา ๓๔๑๙ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีได
ตามความจําเปน

ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ (๒) 
คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอ
เปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงิน
ท่ีคณะกรรมการกองทุนจดัสรรให ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาํหนด

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคล
มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาท่ีไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม

มาตรา ๓๔/๑๒๐ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสิน
ของกองทุนและการบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๑๙ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒๐ มาตรา ๓๔/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรา ๓๔/๒๒๑ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณทุกป

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอรัฐสภาเพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๕  ใหผูผลิตน้ํามันเช้ือเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชใน
ราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชใน
ราชอาณาจักรในอัตราทีค่ณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิง ถามี  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด

มาตรา ๓๖  ใหผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน
ตามปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีนําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราท่ีคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงนั้น ถามี  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด

มาตรา ๓๗  ใหผูซ้ือหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ
ป โตรเลียมซึ่ ง เปนผูผลิตไดจากการแยกก าซธรรมชาติ  ส ง เ งินเข ากองทุนในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กาํหนด

มาตรา ๓๘๒๒ ในกรณีท่ีผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสงกองทุน

 
๒๑ มาตรา ๓๔/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ภายในเวลาที่กําหนดแกกรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเช้ือเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพือ่
ใชในราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สําหรับผูท่ีซ้ือหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรม
สรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา 
๕๘ โดยเร็ว เวนแตในกรณีดงัตอไปนี้

(๑) ในกรณีท่ีผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตอง
สงหรือตามจํานวนทีข่าด พรอมทั้งเงินเพ่ิมในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับ
แตวันท่ีครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต กรมศุลกากรหรือกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี

(๒) ในกรณีท่ีกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
แลวแตกรณี ตรวจพบวามีกรณีดังกลาว และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาท่ีสงเงินเขากองทุนสงเงิน
เขากองทุนภายในระยะเวลาทีก่ําหนดและผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด 
พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันท่ีครบกําหนดสงเงิน
เขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแต
กรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เม่ือผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนนิการตามที่กาํหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผู
นัน้ไมมีความผิด

ใหถือวาเงินเพ่ิมเปนเงินท่ีตองสงเขากองทุนดวย และในการคํานวณระยะเวลา
เพ่ือการคํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดอืนใหนบัเปนหนึ่งเดือน 

มาตรา ๓๙  เงินท่ีสงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให
ถือวาเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร

หมวด ๕
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ

  

มาตรา ๔๐  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีจะตองจัดใหมีการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งมีเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุท่ีจําเปนเพื่อการนั้นๆ  หรือ
ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดงัตอไปนี้

(๑)  ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
(๒)  ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๒๕
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีหนาท่ีตองจัดใหมี

การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคท่ีจะจัดใหมีเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เคร่ืองใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพ่ือทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได

มาตรา ๔๑  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหย่ืนตอ
คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกาํหนด

ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ
สถาบันใด ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
แนวทางหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริม
หรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาท่ีติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ

หมวด ๖
คาธรรมเนียมพิเศษ
  

มาตรา ๔๒๒๓ เม่ือพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙ 
(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) ใชบังคับ ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือใน
วันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณี
เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันท่ีกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ถาเจาของโรงงาน
ควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมผู ใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซ้ือหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคา
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี

ม า ต ร า  ๔ ๓   ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา

๒๓ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

100 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิต
และจายไฟฟาจํานวนดงักลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจาย
ไฟฟา คาใชจายในการจัดหาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายใน
การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
รวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นท่ีไมเปน
ภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคดวย

มาตรา ๔๔  เม่ือมีกรณีท่ีตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช
ไฟฟาตามมาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ท่ีจะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
ใชไฟฟาเร่ิมมีผลตั้งแตวันทีห่นึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันทีไ่ดรับแจงจากอธิบดี

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีซ้ือ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบ
วันนับแตวันทีไ่ดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา

มาตรา ๔๕  ในระหวาง ท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการ
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการช่ัวคราวได หรือ
ใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคมุดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๔๖๒๔ เม่ือโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีตองชําระคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) แลว
ใหแจงใหอธิบดีทราบ

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงวาโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 
(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) หรือไม ในกรณีท่ีไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ให

๒๔ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

101หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

อธิบดีมีคําสั่งยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคมุทราบ

คาํสั่งยุตกิารเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันทีห่นึง่ของเดือนถัดไป

หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๔๗  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจดงัตอไปนี้

(๑)  มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ
แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดๆ เพ่ือตรวจสอบหรือ
เพ่ือประกอบการพิจารณา

(๒)  เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
โรงงาน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ และสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาท่ีเปนไปไดไปเปนตัวอยางเพ่ือการ
ตรวจสอบได

(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออปุกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๗ (๒) ให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเก่ียวของหรืออยูในสถานที่
นั้นอาํนวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๔๘/๑๒๖ ในกรณีท่ีจะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
การใชพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

๒๕ มาตรา ๔๗ (๓) เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
๒๖ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงาน
เจาหนาที่ได

การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๘/๒๒๗ ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จ หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต

มาตรา ๔๘/๓๒๘ กรณีท่ีผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาได
กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
คาํพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได

หามมิใหผูรับอนญุาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น

มาตรา ๔๘/๔๒๙ ผู รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับทราบคาํสั่ง

คาํสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง

พักใชใบอนุญาต

มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแก
บคุคลซึ่งเก่ียวของ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๘
การอุทธรณ

  

๒๗ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒๘ มาตรา ๔๘/๓ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒๙ มาตรา ๔๘/๔ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

มาตรา ๕๐  ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจง

ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน
จนกวาจะมีคาํวินจิฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินจิฉัยใหผูย่ืนคาํรองทราบแลว

มาตรา ๕๑  ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจง

การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแต รัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว

มาตรา ๕๒  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี
พิจารณาโดยเร็ว

คาํวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
  

มาตรา ๕๓  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตาม
มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ

มาตรา ๕๔  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีท่ีส่ังตาม
มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีท่ีส่ังตามมาตรา ๑๐ ซ่ึง
ไดนาํมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาหมื่นบาท

มาตรา ๕๕๓๐ เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท

มาตรา ๕๖๓๑ ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช
พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไม

๓๐ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓๑ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือท้ัง
จาํทั้งปรับ

มาตรา ๕๗๓๒  

มาตรา ๕๘  ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่
ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามเดือนถึงสอง
ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ

มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง
ปฏิบัตหินาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรบัไมเกินหาพันบาท

มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบคุคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมไิดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น

มาตรา ๖๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบ
คดีท่ีรัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน

นายกรัฐมนตรี

๓๒ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใช
พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ี
สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานท้ังในและนอกประเทศไวใชตามความ
ตองการที่เพ่ิมข้ึนดงักลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหมีการผลิตและการใช
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพและวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และ
ชวยเหลือเก่ียวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัตใินการอนุรักษพลังงาน
การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและ
อนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพ่ือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครือ่งจักรอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพ่ือ
ใชในการอนุรักษพลังงาน จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ดวงใจ/แกไข
๑ ตลุาคม ๒๕๔๔

A+B (C)

อรดา/สุนนัทา/จักรกฤษณ/จารุวรรณ/จัดทํา
๕ มีนาคม ๒๕๔๖

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕๓๓

มาตรา ๓๓  ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใหแกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คํา
วา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน” คําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน” เปน 
“ปลัดกระทรวงพลังงาน” คาํวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน “กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาต”ิ

๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

106 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัตใิหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํรงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัตหินาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้

พัชรินทร/เนติมา/ผูจดัทํา
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖

เชิงชาย/วาทินี/ปรับปรุง
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เชิงชาย/ปรับปรุง
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพ่ือใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน 
การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทัน
ตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ การเก็บ
รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ

๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

107หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา- ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จงึจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

108 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



109หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



110 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



111หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



112 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



113หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



114 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



115หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



116 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



117หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘        1 of  3 

 
พระราชกฤษฎีกา 

กําหนดอาคารควบคุม 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ 

                                                  
ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ 

พลังงาน 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 
 

มาตรา ๑   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 

มาตรา ๒   พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สบิวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

            มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระที่น่ังหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทาํการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อ
การศาสนา   ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ   ที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนอาคาร 
ควบคุม 

(๑) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู 
จําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหน่ึง
พันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 
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        (๒) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเอง
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตย่ีสิบลานเมกะจูลขึ้นไป 

 

มาตรา ๔  การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒)  ใหคาํนวณเปนหนวยเมกะจูล  
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคาํนวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย 
๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff. 
  

               โดย   Es   หมายถึง   ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวย             
                                           เปน เมกะจูล/ป 
                       hs   หมายถึง   คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง    
                                          ไอน้ํา (steam table) ทัว่ไป 
                      hw   หมายถึง   คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ 
                                          ดันหนึ่งบรรยากาศ  ในที่น้ีใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน 
                      S   หมายถึง   ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา        
                                         ของอาคาร 
                      eff. หมายถึง     ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
                                         เทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 
               (๓)  กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน  ใหคาํนวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลอืง 
อ่ืน เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 

                               Ef = F x HHV x eff. 
  

               โดย   Ef   หมายถึง   ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณพลังงาน      
                                  ไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน  เมกะจูล/ป 
                         F หมายถึง   ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง  หนวยเปน หนวยน้ําหนักหรือ   
                                         ปริมาตรตอป 
                    HHV หมายถึง   คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่       
                                         ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 
                      eff. หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
                                         เทียบเทา  ในที่น้ีให ใชคา ๐.๔๕ 
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                  ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานกําหนด 

 

   มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 
 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวนัที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๓๘ 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกาํหนดอาคาร
ที่ไดรับอนุมัตจิากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา   หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชดุเดียวหรือหลายชุดรวมกัน 
ขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวตัต  หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช
ไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอนํ้าจากผูจําหนาย หรือพลังงานสิน้เปลืองอ่ืนจากผูจําหนายหรอื
ของตนเอง อยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตย่ีสบิลานเมกะจูล
ขึ้นไป  ใหเปนอาคารควบคุม  และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง   แหงพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน  และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้  
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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดโรงงานควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                

(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ ให
ประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานบางประเภทใหเปนโรงงานควบคุม เพ่ือประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา    ๓     ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปนี้เปนโรงงานควบคุม 
                    (๑) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู

จําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมี
ขนาดตั้งแตหน่ึงหม่ืนกิโลวัตต หรือหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

                    (๒) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ 
ของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตสองรอยลานเมกะจูลขึ้น
ไป

มาตรา ๔ เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปนี้ เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กาํหนดตามมาตรา ๓ 
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               (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสามพันกิโลวัตตแตไมถึงหนึ่ง
หมื่นกิโลวัตต หรือตั้งแตสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหา
สิบกิโลโวลทแอมแปร 

               (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลแตไมถึงสองรอยลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๕ เม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มีการ
ใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กาํหนดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสองพันกิโลวัตตแตไมถึงสามพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลท 
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตสี่สบิลานเมกะจูลแตไมถึงหกสิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กาํหนดตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตตแตไมถึงสองพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตหน่ึงพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลท
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแตย่ีสิบลานเมกะจูลแตไมถึงสี่สบิลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๗ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) มาตรา ๔ (๒) มาตรา ๕ 
(๒) และมาตรา ๖ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูลตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณ
ดวย ๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff 

 
 

     โดย   Es   หมายถึง    ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  
                                หนวยเปน เมกะจูล/ป 
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             hs   หมายถึง     คา  Enthalpy  ของไอน้ําที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/ตัน     
                                            จากตารางไอน้ํา (steam table) ทัว่ไป 
             hw   หมายถึง    คา  Enthalpy  ของน้ําที่อุณหภูมิ  ๒๗   องศาเซลเซียส       
                                            และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่น้ีใหใชคาเทากับ ๑๑๓  
                                            เมกะจูล/ตัน 
             S   หมายถึง    ปริมาณไอน้ําที่ใช   หนวยเปน   ตัน/ป  ดูจากเครื่องวัด   
                                           ปริมาณไอน้ําของโรงงานควบคุม 
                    eff   หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน  
                                          ไฟฟาเทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 

     (๓)   กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น    ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น 
เปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

               Ef = F x HHV x eff 

 
 

     โดย  Ef    หมายถึง  ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณ          
                                พลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป 

                    F    หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง  หนวยเปน  หนวยน้ํา      
                                          หนัก หรือปริมาตรตอป 
                   HHV   หมายถึง   คาความรอนสูง  (higher heating value)  ของพลังงาน      
                                          สิ้นเปลืองที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือ   
                                         ปริมาตร 
                      eff   หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน   
                                         ไฟฟาเทียบเทา ในที่น้ีใหใชคา ๐.๔๕ 

     ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนา 
และสงเสริมพลังงานกําหนด 

 
 

มาตรา ๘ โรงงานใดที่กําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกานี้แลว มิใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว  
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 

(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ  
      นายกรัฐมนตรี  

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานที่
ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเครื ่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกันขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ ้นไป หรือ
โรงงานที่มีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน 
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไปใหเปนโรงงานควบคุม และโดยที่มาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนด
โรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธกีาร 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
ประเภทและขนาดของอาคาร 

 
 

ขอ ๒ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้   หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น 
ในหลังเดียวกันต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
ตามกฎกระทรวงนี้ 
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(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๒) สถานศึกษา 
(๓) สํานักงาน 
(๔) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๕) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๖) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๗) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(๘) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๙) อาคารหางสรรพสินคาหรือศนูยการคา 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานและหลกัเกณฑในการออกแบบอาคาร 

 
 

สวนที่  ๑ 
ระบบกรอบอาคาร 

 
 

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร   
(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ 

ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของผนงัดานนอก 

ของอาคาร  (วัตตตอตารางเมตร) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศนูยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๕๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 

คาการถายเทความรอนรวมของผนงัดานนอกของอาคารในสวนที่มกีารปรับอากาศ  ใหคํานวณ
จากคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนงัดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน 
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เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มกีารปรับอากาศในแตละประเภท
ของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 
(วัตตตอตารางเมตร) 

(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศนูยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๕ 
 

๑๒ 
๑๐ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น 

สวนที่  ๒ 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 

 
 

ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ   
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ

ประเภทอยางเพียงพอ  และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยการนั้นกําหนด 

(๒) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟาในแตละประเภท 
ของอาคารมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 
(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน) 

(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศนูยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๔ 
 

๑๘ 
๑๒ 

(๓) อาคารที่มกีารใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ระบบปรับอากาศ 

 
 

ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ  ประเภทและขนาดตาง ๆ  ของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังภายใน
อาคาร  ตองมีคาสัมประสิทธิส์มรรถนะข้ันตํ่า  คาประสิทธภิาพการใหความเย็น  และคาพลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น  เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
อุปกรณผลิตน้ํารอน 

 
 

ขอ ๖ อุปกรณผลิตน้ํารอนที่ ติดต้ังภายในอาคาร  ตองมีคาประสิทธิภาพข้ันตํ่าและ 
คาสัมประสิทธิส์มรรถนะข้ันตํ่าดังตอไปนี้ 

(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน   
ประเภท คาประสิทธภิาพข้ันตํ่า  (รอยละ) 

(ก) หมอไอน้ําที่ใชน้าํมันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  steam  boiler) ๘๕ 
(ข) หมอตมน้ํารอนที่ใชน้าํมันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  hot  
 water  boiler) 

 
๘๐ 

(ค) หมอไอน้ําที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  steam  boiler) ๘๐ 
(ง) หมอตมน้ํารอนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  hot  water  
 boiler) 

๘๐ 

(๒) เคร่ืองทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน  (air-source  heat  pump  
water  heater) 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธิส์มรรถนะข้ันตํ่า ลักษณะ 
การออกแบบ 

อุณหภูม ิ
น้าํเขา 

อุณหภูม ิ
น้าํออก อุณหภูมอิากาศ 

(องศาเซลเซียส) 
(ก)  แบบที่  ๑ ๓๐.๐ ๕๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๕ 
(ข)  แบบที่  ๒ ๓๐.๐ ๖๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๐ 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

 
 

ขอ ๗ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามขอ  ๒  ที่ไมเปนไปตามเกณฑ 
ที่กําหนดไวในหมวด  ๒  สวนที่  ๑  สวนที่  ๒  หรือสวนที่  ๓  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณา 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม 
ของอาคารดังกลาวตํ่ากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน  ทิศทาง  และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรบัอากาศ  เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

สวนที่  ๖ 
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร 

 
 

ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร  ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน 
ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง
ภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  ใหถือเสมือนวาไมมีการติดต้ังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 
ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น  โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา  มีการออกแบบสวิตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 
แสงสวางที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไมเกิน  ๑.๕  เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น  และ 

(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์ 
การบังแดด  (effective  shading  coefficient)  ไมนอยกวา  ๐.๓  และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน  
(light  to  solar  gain)  มากกวา  ๑.๐  และพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองไมนอยกวา
พื้นที่ผนังทึบ   

ขอ ๙ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร  สามารถนํา 
คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและวิธกีารคํานวณในการออกแบบอาคาร 

 
 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด  ๒  ใหเปนไปตาม 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบงัคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร 
ท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลงท่ีตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน  และกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท  หรือขนาดของอาคารดังกลาวเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธกีารจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บคุคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 

หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน  และวิธกีารจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจ ตจํ าน งที่ จะ ปฏิ บั ติตาม ก ฎ ห ม ายที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า รอ นุ รักษ แ ล ะ 
การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธภิาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได 
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“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน  และวิธกีารจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจ ตจํ าน งที่ จะ ปฏิ บั ติตาม ก ฎ ห ม ายที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า รอ นุ รักษ แ ล ะ 
การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธภิาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได 
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ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 
จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   
(๒) ประสานงานกบัหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 
ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธกีารจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)  สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 
การอนุรักษพลังงาน  โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 
และวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ
พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 
การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   
ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
โดยใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   
และเผยแพรใหบคุลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   
และประเมินการจัดการพลังงาน  รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 
จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   
ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมกีารตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัตกิารสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัตใิหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติ  หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๒)  และมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ

อาคารอยางนอยสามป  โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร  โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม 
ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงจัดโดย
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม  (๑)  หรือ  (๒)   
ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชพลังงาน 

เปนระยะ ๆ 
(๒) ปรับปรุงวิธกีารใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธกีารจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี 
ตามมาตรา  ๑๐ 

ขอ ๔ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผู รับผิดชอบ 
ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ  
ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน  โดยตองมีคุณสมบติัอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   
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หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน  มีขนาดตํ่ากว า 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวาหกสิบลานเมกะจูล   

(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวาสองคน  โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  
สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน  มีขนาดต้ังแต 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแตหกสิบลานเมกะจูลข้ึนไป   

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่  อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มหีนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
(๒) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแต วันที่ผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่  และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
ขอ ๖ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๑)  (ก)  

หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว   
ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 
ตามกฎกระทรวงนี้ 
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นบัแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบงัคับ   

ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  
(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว  
ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง  
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัด ใ ห มี ผู รับ ผิ ดช อ บ ด า น พ ลั งง า น ต า ม จํ า น ว น แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ที่ กํ า ห น ด   
ในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที 

(๒) กรณีทีไ่มสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  
(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม  ใหมหีนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนบัแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจงให
อธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  
(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๑)  และ  (๒) 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  
(ก)  หรือ  (ข)  นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นบัแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  ภายในระยะเวลาดังกลาวได  
โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  ใหเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๒) 

ขอ ๑๐ กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานโดยทันที  และดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(๒) กรณีทีไ่มสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  
(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม  ใหมหีนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนบัแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๑๑ วิธีการแจงการแตงต้ังผู รับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๙  (๒)  และมาตรา  ๒๑  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคุม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

143หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธกีาร  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต   

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๘/๑  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน”  หมายความว่า  ตรวจสอบและรับรองการจัดการ 

พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
“โรงงานควบคุม”  หมายความว่า  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“อาคารควบคุม”  หมายความว่า  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ตอ้งโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

และมีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (ง)  และ  (จ) 
 (ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

อย่างน้อยหนึ่งคน  ต้องมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค) 
 (ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ตอ้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (จ) 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ยผู้ชํานาญการซ่ึงมีจํานวน  หน้าที่  และคุณสมบัต ิ

ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน  ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  โดยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่ง 
ในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  ทั้งนี้  ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  และ  (จ) 

(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน  ทําหน้าที่ช่วยผู้ชํานาญการในการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  และช่วยผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
โดยผู้ช่วยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม  ทั้งนี้  ผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๑)  
(ก)  (ค)  และ  (จ) 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ตอ้งดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๘ เม่ืออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคาํส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นบัแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคาํส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
ให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดําเนินการ  พร้อมส่ง 
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต  โดยระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวน

ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   
และมาตรา  ๔๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ได้บัญญัติให้ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล 
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต   
และการอนุญาตดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงน้ี 
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 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลงังาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธกีารดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มพีระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม   

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บคุคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุทีใ่ชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนยัสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 
 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอปุกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมลูเก่ียวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมลูมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทัง้นี้เพื่อใชเปรียบเทยีบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ทีส่ามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  
ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 
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 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มผีลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  
ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 
ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  
รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธภิาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนาํขอมลูรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 
 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  
และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ
ขอมลูเก่ียวกับปจจัยอ่ืนที่มผีลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 
แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
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 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 
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 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดงักลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่นยิมใชและเชื่อถอืได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ  ๑๓  แลว  ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 
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 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่ จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมนิการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธกีารดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธกีารจัดการพลังงาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 
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(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซ่ึงลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่ เก่ียวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 
การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ
ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุม 
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 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 
รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 
การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 
การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ
ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  
แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  
และแกไขขอบกพรองตามขอ  ๑๘  ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข
ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 
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 หนา   ๖๐ 
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ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน  วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ  ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธกีารตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมกีารอนุญาตใหบคุคลหรือนิติบคุคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่   รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มหีลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธกีารจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เก่ียวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบั ติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

 (ก) ประเภทรายแรง  (Major)  หมายถึง  การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ  
พลังงาน  หรือไมมหีลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด  ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   
  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย
ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   
จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   
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  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมสีาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธกีารในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้   การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  เพื่อทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมผีลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผ ยแ พ ร คํ า ส่ั ง แ ต ง ต้ั ง คณ ะทํ า งาน ด า น การจั ดการพ ลั งงา น   
การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเร่ืองของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธกีารใด ๆ  ใหบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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  (ข.๒) การกําหนดอํ านาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะทํางานด านการ 
จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 
การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด
นโยบายอนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 
และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทัว่ถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ
ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ
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ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   
แตมโีอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 

ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ
ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  
ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน  ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน   
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 
ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง  พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํา เนินการตรวจสอบและรับรอ ง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 
การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 
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ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธกีารใดวิธกีารหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นาํสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถนุายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  (๑)  (ค)  แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้
ดงันี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“หน่วยงานฝึกอบรม”  หมายถึง  หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีกําหนด 

“หน่วยงานทดสอบ”  หมายถึง  หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน  แบ่งเป็น  ๒  ระดับ  ได้แก่  ระดับ
ผู้ชํานาญการ  และระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

ข้อ ๓ ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ  ๒  
ระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ตามข้อ  ๒  

ระดับผู้ชํานาญการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อนุปริญญา  หรือเทียบเท่า 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๓) สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ระดับผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการ   

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการฝึกอบรม  ให้ขอรับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกัษ์พลังงาน  หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ  พร้อมยื่นเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรบัการฝึกอบรม 
(๒) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม 
(๓) สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  ในกรณีทีข่อรับการฝึกอบรมในระดับผู้ชํานาญการ 
หมวด  ๒ 

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 
 

 

ข้อ ๖ หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงานต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม  ดังนี้ 
(๑) ไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง  สําหรับหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

ระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ   
(๒) ไม่น้อยกว่า  ๖  ชั่วโมง  สําหรับหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   

ระดับผู้ชํานาญการ 
ข้อ ๗ การฝึกอบรม  สาํหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

ตอ้งประกอบด้วยหัวข้อวิชา  ดังต่อไปนี้   
(๑) สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 
(๒) กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
(๓) ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
(๔) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 
(๕) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 
(๖) เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
(๗) ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  และกรณีศึกษา 
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพื่อความเหมาะสม  

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  (๑) 
ข้อ ๘ การฝึกอบรม  สําหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ระดับผู้ชํานาญการ  

ตอ้งประกอบด้วยหัวข้อวิชา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
(๒) แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพื่อความเหมาะสม  

แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  (๒) 
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

หมวด  ๓ 
วิทยากร 

 
 

ข้อ ๙ วิทยากรหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ  ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป  และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรม  หรือวิทยาศาสตร์  หรือพลังงาน  ทัง้นี้  ต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน 
ไม่นอ้ยกว่าสามปี  และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการบรรยาย  และเป็นวิทยากร 
ที่เก่ียวกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(๒) เป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน  มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท
สาขาวิศวกรรม  หรือวิทยาศาสตร์  หรือพลังงาน  ทั้งนี้  ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานที่เก่ียวข้องกับ
หัวข้อการบรรยายและเป็นวิทยากรที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าสามปี 

(๓) เป็นผู้มีคณุวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม  หรือวิทยาศาสตร์  หรือพลังงาน  ทั้งนี้
ตอ้งปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการพลังงานไม่น้อยกว่าห้าปี  ทั้งนี้  ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเก่ียวกับหัวข้อที่บรรยายมา
ไม่น้อยกว่าสามปี 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ ๑๐ หน่วยงานฝึกอบรม  ต้องดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานที่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้   

ข้อ ๑๑ หน่วยงานฝึกอบรม  ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดหัวข้อวิชาในข้อ  ๗  และข้อ  ๘ 
(๒) จัดให้มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม  ได้แก่  ห้องฝึกอบรมที่รองรับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๕๐  คน  อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ 
(๓) จัดให้มีการลงบันทึกเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรที่กําหนด  เพื่อประกอบการประเมินผลผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ  ๑๒ 
หมวด  ๕ 

การประเมินผล  การทดสอบ  และรับรองผลการฝึกอบรม 
 

 

ข้อ ๑๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการ  หรือระดับผู้ชํานาญการ  ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามข้อ  ๖   
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดตามข้อ  ๑๓  ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรกัษ์พลังงาน  หรือหน่วยงานทดสอบที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ   

ข้อ ๑๓ การทดสอบตามข้อ  ๑๒  ให้ถือเกณฑ์ผ่านด้วยคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๖๐  ของ
คะแนนรวมทั้งหมดสําหรับระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๘๐  ของคะแนนรวมทั้งหมด
สําหรับระดับผู้ชํานาญการ 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดสอบไม่ผ่าน  ให้ผู้นั้นเข้าทดสอบได้อีกครั้งหนึ่ง  ภายในระยะเวลา
ตามที่หน่วยงานทดสอบกําหนด   

ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานทดสอบตามข้อ  ๑๒  เป็นผู้ออกใบรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด  และผ่านการทดสอบ  โดยใบรับรองต้องระบุข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หมายเลขใบรับรองแต่ละฉบับ 
(๒) ชื่อหน่วยงานฝึกอบรม 
(๓) ชื่อหลักสูตร 
(๔) วัน  เดือน  ปีที่อบรม 
(๕) ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๖) ข้อความระบุว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม  (๕)  “เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรม” 
ทัง้นี้  ข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ภายในหน้าเดียวของใบรับรอง 
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบเป็นหนังสือต่ออธิบดี  หรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่เสร็จส้ินการทดสอบ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
อํานวย  ทองสถิตย ์

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถนุายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  คําขอรับใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ 

หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ขอ้ ๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  
บตพ.๑  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ การยื่นคําขอเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้แบบ  บตพ.๒  และแบบ  บตพ.๔  ถึง  ๙  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา  ให้ยื่นโดยใช้
แบบ  บตพ.๓  ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๐  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๕ ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ให้เป็นไปตามแบบ  บตพ.๑๑  
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อํานวย  ทองสถิตย ์
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ประเภทคําขอ
บคุคลธรรมด

 

นติิบคุคล 

 

 

 

 ยื่นค
พลังงานตามค
ใบอนุญาตและ

 

โดย
หลักเกณฑ์ วิธี

 
(๑) 
 

 
 

ลงช่ือ.......
    (........

วันที…่..… เดื

 

 

อ       บุ
ดา ชื่อผู้ขอ (น

ทีอ่ยูท่ี่สาม
ถนน ......
อําเภอ/เข
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.......................

.......................
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รับรองการจ

ประทับตรา
นิติบุคคล 
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 -   

………………………

-   
……………………
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  แบบ บตพ.๑ 
 -๒-  
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
๓. ในกรณีท่ีผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพ่ิมเติมคําขอรับ

ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับ
แจ้ง  

๔. ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจําหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แลว้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต 

 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)     (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………...…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

   

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

เลขท่ีคําขอ
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 - ๓ -                                                           แบบ บตพ.๑ 

 
        

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ  
ผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชาํนาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชว่ยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ......................................................... 
        (.......................................................) 
  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
  ผู้ขอรับใบอนญุาต 
   

 

  (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ
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 -๔-        แบบ บตพ.๑ 

 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)     (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……..……  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

   
 
 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม

กฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……….. แผ่น  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบคุคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……….. ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุคล 

……….. แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ..………  แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชาํนาญการ ……….. แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชว่ยผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………..…………………….. ……….. แผ่น  

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)  

เลขท่ีคําขอ
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ประเภทคําขอ
บคุคลธรรมด

 

นติิบคุคล 

 

 

ขอ้มูล
ใบอนญุาต 

 
ยื่นค

ของผู้ขอรับใบ
พ.ศ. ๒๕๕๕  เ

ลงช่ือ.......
    (........

วันที…่..… เดื

อ       บุ
ดา ชื่อผู้ขอ (น

ทีอ่ยูท่ี่สาม
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .

เลขประจํ

ชื่อนิติบุค

เลขทะเบี
ประเภทธุ
ใบอนุญาต
ออกให้ตัง้
ทีอ่ยู่สํานกั
ถนน ......
อําเภอ/เข
โทรศัพท์ 
โทรสาร .
Website
ใบอนุญาต
อนุญาต ณ
แก้ไขเพิ่ม

คําขอต่ออธิบดีก
บอนุญาต หลักเก
เพื่อประสงค์จะ

  เปล่ีย
  เพิ่มจ
  ลดจาํ

 
 
 

.......................

.......................
ดือน………………

ผู้ขอรับใบอน

 
 

คคลธรรมดา 
นาย/นาง/นาง

มารถติดต่อได้ 
......................

ขต ..................
......................
......................

ําตวัประชาชน

คล………………

ยนนิตบิคุคล 
ธรุกิจ……………
ตประกอบวิชา
งแต่วันที…่…เดื
กงานใหญ่ เลข
......................

ขต ..................
......................
......................
……………………
ตเลขที…่………
ณ วนัที…่………
เติมครั้งที…่….

กรมพัฒนาพลัง
กณฑ์ วิธีการ แ
 
ยนแปลงผู้ชํานา
จํานวนผู้ชํานาญ
านวนผู้ชํานาญ

......................
.......................
……….. พ.ศ……
นุญาต 

 

             
สาว)……………

เลขที่ ...........
................. หมู
................ จังห
......................
.................. E-

น      

………………………

 
……………………
ชีพวิศวกรรมค
อน………………

ขที่ ..................
................. หมู
................ จังห
......................
............ E-ma
……………………
……………………

……เดือน…………
.ออก ณ วันที.่

งงานทดแทนแล
และเงื่อนไขการข

าญการ หรือผู้ช่ว
ญการ หรือผู้ช่ว
การ หรือผู้ช่วย

......  

...)   
….…...  

 

คําขออนญุ
ผู้ชํานาญก

 นติบิคุคล 
……………………น

......... ตรอก/ซ
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
.......... โทรศัพ
-mail ………….

-    

……………………

-    
……………………
ควบคุม ประเภ
…พ.ศ………..ถึงว
... ตรอก/ซอย 
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
....... โทรศัพท์

ail …………....…
……………………

……..................
……………………
........เดอืน......

ละอนุรักษ์พลังง
ขอรับใบอนุญา

วยผู้ชํานาญการ
ยผู้ชํานาญการ
ผู้ชํานาญการ จ

ญาตเปลีย่นแป
ารหรือผู้ช่วย

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้าม)ี 

นามสกุล………

ซอย ...............
ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ

พท์เคล่ือนที่ ....
....……...…………

 -   

…..…………………

-   
……………………

ภทนิติบคุคล เล
วันที…่…เดือน…
.....................

ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
์เคล่ือนที่ .......

……...………………
……………………
.......................

……..พ.ศ…………
.......................

งาน ตามความใ
าต และการอนุญ

ร จากที่ได้รบัอน
จากที่ได้รบัอนุ

จากที่ได้รบัอนุญ

ล

วัน

ปลงหรือแก้ไข
ผู้ชาํนาญการ

…..…………….…

......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
………………..……

   - 

………………………

  -  
……………………
ลขที…่……………
…………………พ
.......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....
……………………
.......................
……………………
........พ.ศ........

ในข้อ ๑๑ แห่งก
ญาตตรวจสอบแ

นุญาต 
ญาต 

ญาต 

ลงช่ือ...............
    (...............

นที…่..… เดือน
ผู้ข

ข 
ร 

  

…………...………

......................
.......................
......................
......................
….........…………

  -  

……….……………

 -  
………….……..…

……………………
พ.ศ…………......
.......................
.......................
......................
......................
.......…………….
………………….…
......................
……………………
.......................

กฎกระทรวงกํา
และรับรองการจ

.......................

.......................
น……………………
อรับใบอนุญาต

สําห
เลขที่คาํขอ……
วันที…่.…เดือน
ผู้รับคําขอ……

              แบ

สําหรับเจ
..  

.. 
..  
.. 
..

…. 

 

… 

…. 
.. 
.. 
... 
... 
.. 
..
.. 

…. 
. 

… 
.. 

หนดคุณสมบัติ
จัดการพลังงาน

.....................

...................) 
….. พ.ศ……..…
ต 

 
หรับเจ้าหน้าที่
……………..………
น……………..พ.ศ
…………………..

บบ บตพ.๒ 
 

จ้าหน้าที ่

ติ
น  

 

…………… 
ศ.………... 
.………….. 

172 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



                แบบ บตพ.๒ 
 

 
-๒- 

 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. เปลี่ยนแปลงผู้ชาํนาญการ หรือผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 เปลี่ยนแปลงผู้ชาํนาญการ จํานวน…………คน ดังน้ี 
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 

               เปลี่ยนแปลงผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ จํานวน…………คน ดังน้ี 
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………... 

 

๒. เพิ่มจํานวนผู้ชาํนาญการ หรือผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 เพิ่มรายช่ือผู้ชาํนาญการ จํานวน…………คน ดังน้ี 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               เพิ่มรายช่ือผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ จํานวน…………คน ดังน้ี 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 

๓. ลดจํานวนผู้ชาํนาญการหรือผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ จากที่ได้รับอนุญาต 
 ลดรายช่ือผู้ชาํนาญการ จํานวน…………คน ดังน้ี 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

               ลดรายชื่อผู้ชว่ยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังน้ี 
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................ 

 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การยืน่คําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพนันิติบคุคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว  

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ  

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)        (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

                                     

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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                แบบ บตพ.๒ 
 

 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตเลขที่………………………………………………………. 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

……… แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย  
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาท่ีกําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชว่ยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……… ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………… ……… แผ่น  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
        (.......................................................) 
  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……..… 
  ผู้ขอรับใบอนญุาต 
   

       (สําหรับเจา้หน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

-๓-                 แบบ บตพ.๒ 
 

 
 

 

 
   ลงชื่อ......................................................... 

  
ลงชื่อ......................................................... 

    (.......................................................)     (.......................................................) 
วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….… 

ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน  

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……….. แผ่น  

 สําเนาใบอนุญาตเลขที่……………………………………………………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

..……… แผ่น  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……….. ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบคุคล 

……….. แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ..……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จาํนวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  

-๔-

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

174 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



                แบบ บตพ.๒ 
 

 
 

 

 
   ลงชื่อ......................................................... 

  
ลงชื่อ......................................................... 

    (.......................................................)     (.......................................................) 
วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….… 

ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน  

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……….. แผ่น  

 สําเนาใบอนุญาตเลขท่ี……………………………………………………………… 
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี............ออกให้ ณ วันท่ี ..........เดือน..........................พ.ศ................. 

..……… แผ่น  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……….. ชุด  

 สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุคล 

……….. แผ่น  

 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต ..……… แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชาํนาญการ ……….. แผ่น  
 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชว่ยผู้ชํานาญการ ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล 

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  
 คําขอทําหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน  พร้อมหลักฐานรายบุคคล

ประกอบด้วย 
……….. ชุด  

 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
 - สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

 
  

 - เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………….. ……….. แผ่น  

-๔-

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

175หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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คล…………..……

ยนนิตบิคุคล 
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หวัด ...............
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ail …………....…

-    

………………………

-    
……………………
ควบคุม ประเภ
…พ.ศ………..ถึงว
... ตรอก/ซอย 
มูท่ี่ ...............ตํ
หวัด ...............
..... โทรศพัท์เค

ail …………....…
……………………

……..................
……………………
........เดอืน......

ับรองการจัดก
ละเงื่อนไขการ

 ถกูทําลาย/
………………………

ใบแทนใบอ

นามสกุล………

ซอย ...............
ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

……...………………

 -   

……………………

-   
……………………

ภทนิติบคุคล เล
วันที…่…เดือน…
.....................

ตําบล/แขวง ...
............. รหัสไ
คล่ือนที่ .........

……...………………
……………………
.......................

……..พ.ศ…………
.......................

ารพลังงานตาม
รขอรับใบอนุญ

/ชํารุดในสาระส
….……….. 

อนุญาต 

…..…………….…

......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....

   - 

…………..……….…

  -  
……………………
ลขที…่……………
…………………พ
.......................
.......................
ไปรษณยี์ .......
......................
…………..……....
……………………
.......................
……………………
........พ.ศ........

มความในข้อ ๑
ญาต และการอ

สําคัญ  

เล
วัน
ผู้ร

……………..….. 

..................... 
.....................  
..................... 
.....................
......……….….. 

  -  

…………….….. 

 -  
………….……. 

…….…………… 
พ.ศ………..….. 
..................... 
.....................  
..................... 
....................
.......………….. 
…………………. 
.................... 
…………….…. 
.................... 

๑๓ แห่งกฎกร
นุญาตตรวจสอ

สําหร
ลขที่คําขอ………
นที…่.…เดือน…
รับคําขอ………

 แบบ บ

สําหรับเจ้
 

 

ะทรวงกําหนด
อบและรับรอง

รับเจ้าหน้าที่
……………………
……………..พ.ศ.
……………………

บตพ.๓ 
 

้าหน้าที ่

ด
ง 

 
 

……………. 
…….…... 
……………..
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 แบบ บตพ.๓ 
 

-๒- 
 
 
หมายเหตุ  
๑. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
๒. การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ผู้ย่ืนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว 

โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)      (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจา้หน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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 แบบ บตพ.๓ 
 

 -๓- 
 

 

 
 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทบุคคลธรรมดา  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตท่ีติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… ชุด  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถกูทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 หลักฐานประกอบการพิจารณา ประเภทนิติบุคคล  สําหรับเจ้าหน้าที ่
 หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคลซ่ึงติดอากรแสตมป์ครบถ้วน

ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ  
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน 

……… แผ่น  

 หนัง สือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ ออกไว้ ไม่ เกิน  3 เดือน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

……… ชุด  

 หลักฐานการแจ้งความจากสถานีตํารวจในท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ใบอนุญาตเดิมที่ถกูทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี  

……… แผ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................)      (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

   
                 

       (สําหรับเจา้หน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทบุคคลธรรมดา)      

  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…              

เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………..……….. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................ 
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง .............................................  อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................  
 ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 

 ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

   เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เม่ือวนัที…่…...เดือน………………..พ.ศ………… 

 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
   การอนุรักษ์พลังงาน  

 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 พล ัง ง าน………ครั้ ง  ครั้ ง สุ ดท้ าย  เ ม่ื อวั นที่ ………เดื อน………………….…..พ .ศ………..พ้ น โทษ 

เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ  
  ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

พร้อมกับคํารบัรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

 
  ลงชื่อ......................................................... 
  (.......................................................) 
  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 

       (สําหรับเจ้าหนา้ท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทบุคคลธรรมดา)      

  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…              

เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………..……….. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................ 
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง .............................................  อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................  
 ขอรับรองว่าข้าพเจ้า 

 ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 

 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

   เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวนัที…่…...เดือน………………..พ.ศ………… 

 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
   การอนุรักษ์พลังงาน  

 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 พล ัง ง าน………ครั้ ง  ครั้ ง สุ ดท้ าย  เ ม่ื อวั นที่ ………เดื อน………………….…..พ .ศ………..พ้ น โทษ 

เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ  
  ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงือ่นไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

พร้อมกับคํารบัรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถา้มี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

 
  ลงชื่อ......................................................... 
  (.......................................................) 
  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

179หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ



แบบ บตพ.๔ 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ประเภทนิติบคุคล)      

  
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…              
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน            
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………..............................................................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………………………………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………..……………พ.ศ………………....ถึงวันที่……...เดือน…………………….…..พ.ศ……….………...... 

ที่อยู่สํานักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน .......................................... 
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง ...........................................  อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................  

 
 ขา้พเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………….. 
เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………. ในฐานะ    กรรมการ  ผู้จดัการ   บุคคลซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุคล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 มีสัญชาติไทย 
 ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

 กาํหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
 เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ

 วิธีการที่อธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
 

พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพจิารณา ดังนี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ….………  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ……...… 
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี)

       (สําหรับเจา้หน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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แบบ บตพ.๔ 
                                                 -2- 

 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ณ วันที่………เดือน…………………………….พ.ศ…………..มีความถูกต้อง ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล          
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่……………….………ออกให้ ณ วันที่……เดือน……………..……พ.ศ……………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล  
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ตาํแหนง่ 
ลงลายมือชือ่เพื่อรับรองว่า
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ   
 

 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
(.......................................................)  (.......................................................) 

วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…..  วันที…่..… เดือน…………………….. พ.ศ………… 
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 
 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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แบบ บตพ.๕ 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 
วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………….. 
 

 โดยหนังสือฉบับน้ี ขา้พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….อายุ…………..ปี 
เช้ือชาติ………………สญัชาติ…………….ทีอ่ยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………….………..… 
หมู่ที…่…..…ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จงัหวัด…………………..…..….. 
ในฐานะ……………………………………………………ของบริษัท/หา้งหุ้นสว่นจํากัด………………………………..…………………….
ต้ังอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย……….……………….………..ถนน………………...................................……หมู่ที่……..…
ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….……….……..จังหวัด………………………………………….……..….. 
ขอมอบอํานาจให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………อายุ…………ปี  เช้ือชาติ………………………
สญัชาติ…………….ทีอ่ยู่เลขที…่…………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………………….....……หมู่ที…่………..…
ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………..…..…..
เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….……แทนขา้พเจ้าได้จนเสรจ็การ 
 การใดท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีแล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมอืนว่าข้าพเจ้าเป็นผูก้ระทําเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานทัง้ผู้มอบอํานาจและผู้รบัมอบอํานาจ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

      ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้มอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รบัมอบอํานาจ 
                      (………………………..…………………………) 
  
      ลงช่ือ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
       

ลงช่ือ……………………….………….………………พยาน 
                      (………………………..…………………………) 
หมายเหตุ 

๑. หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีใช้ในกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลที่มีอํานาจลงนามผูกพัน         
นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง แต่มอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตแทน 

๒. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็น 
ผู้รบัรองสําเนาถูกต้อง 

๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท 

      (สําหรับเจา้หน้าท่ี) 

เลขท่ีคําขอ
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                                                                                                                                    แบบ บตพ.๖ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบญัชีแสดงรายชือ่ข้างต้นถูกตอ้ง และเปน็ความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
     (.......................................................)        (.......................................................) 

  วันที…่..… เดอืน…………………….. พ.ศ………..…     วันที…่..… เดอืน……………….. พ.ศ……….… 
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

   

ลําดบั คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจําตวัประชาชน 
ลายมือชือ่ 

ผู้ชํานาญการ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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                                                                                                                                    แบบ บตพ.๗ 

  

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบญัชีแสดงรายชือ่ข้างต้นถูกตอ้ง และเปน็ความจริงทุกประการ  

 

ลงชื่อ.........................................................  ลงชื่อ......................................................... 
     (.......................................................)        (.......................................................) 

  วันที…่..… เดอืน…………………….. พ.ศ……………     วันที…่..… เดอืน………………... พ.ศ………..…
ผู้ขอรับใบอนญุาต  ผู้ขอรับใบอนญุาต 

   

ลําดบั คาํนําหน้า-ชื่อ-สกุล เลขประจําตวัประชาชน 
ลายมือชือ่ 

ผู้ช่วยผู้ชาํนาญการ 

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

   -     -      -   -   

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี)

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที…่………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ทํางานปัจจุบนั…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตั้งอยูเ่ลขที…่…………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที…่……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์…….……… 
โทรศัพท ์………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชาํนาญการต่ออธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ชาํนาญการให้กับ 

 
    บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

เลขประจําตวัประชาชน 
 -  -      -  -  

 
    นิติบุคคล ……….…………………………………..………

เลขทะเบียนนติบิคุคล 
 -  -      -  -  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 

 สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 
 เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เม่ือวันที่………เดือน…………………..พ.ศ……….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน …………..ครั้ง  

  ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เม่ือวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชาํนาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ชาํนาญการ ผู้ขอรับใบอนญุาต ผู้ขอรับใบอนญุาต 
 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้ 

       (สําหรับเจา้หน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๘ 

 
-๒- 

 
พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถา่ยสขีนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร  

ในสาขาทีก่ําหนดใหก้ารจดัการพลังงานเป็นงานในวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พรอ้มรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีอ่ธบิดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถา้มี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ชาํนาญการ ผู้ขอรับใบอนญุาต ผู้ขอรับใบอนญุาต 

 
 
 
 

       (สําหรับเจา้หน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๙ 

 

คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….……… 
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ที่ทํางานปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ตั้งอยู่เลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ที่………………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย์……….……… 
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email  ……………………….………..………………..………………. 

ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการต่ออธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยเป็นผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการให้กับ 

 
    บุคคลธรรมดา ……………………………………………………

เลขประจําตวัประชาชน 
 -  -      -  -  

 
    นิติบุคคล ……….…………………………………..………

เลขทะเบียนนติบิคุคล 
 -  -      -  -  

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

 ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหวา่งถูกส่ังพักใชใ้บอนญุาต 
 ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนญุาตทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงานในระยะเวลา 

 สามปีกอ่นวันขอรับใบอนญุาต 
 เคยถกูเพกิถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เม่ือวันที…่……เดือน…………………..พ.ศ………….. 
 ข้าพเจ้าไมเ่ป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพพิากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน  
 เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลังงาน ………ครั้ง 

 ครั้งสุดท้าย เมือ่วันที…่……เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เม่ือวันที…่……เดือน……………………..พ.ศ…..…….. 
 ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชว่ยผู้ชํานาญการใหก้ับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ…………………………………..…………  ลงชื่อ……………………….……….…………… 
     (…………………………….……………….)        (…………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ ….….เดอืน………………….พ.ศ……. 

ผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ ผู้ขอรับใบอนญุาต ผู้ขอรับใบอนญุาต 

รูปถ่ายสี
ขนาด ๒ นิว้ 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 
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แบบ บตพ.๙ 

  
 
 

-๒- 
 
 

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดงันี ้  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง ……… แผ่น
 สําเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง ……… แผ่น
 รูปถา่ยสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน ๖ เดือน จาํนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ……… ใบ
 สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกตอ้ง 

……… แผ่น

 เอกสารอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………………………… ……… แผ่น

 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจรงิทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตา่งๆ ทีเ่กี่ยวข้องทกุประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ลงชื่อ………………………………….…….…… 

 
ลงชื่อ……………………………………..………… 

  
ลงชื่อ……………………………….…………… 

     (…………………………….……………….)     (………………………………………………….)        (………..………………………………….) 
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….   วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ……. 

ผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ ผู้ขอรับใบอนญุาต                 ผู้ขอรับใบอนญุาต 

ประทับตรา
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 

       (สําหรับเจ้าหน้าท่ี)       

เลขท่ีคําขอ
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 เลขที…่……………. 

  
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไวแ้ก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บญัชีแสดงรายช่ือผู้ชํานาญการ และผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนญุาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………..เดือน………….พ.ศ. ………… 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

                ……………………………………………….. 
                                                                (………………………………..…..………..) 

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๐
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
   
   
   
   
   

 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

 

 

 

เลขที…่……………. 
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เอกสารแนบท้าย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง       
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดงัต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รบัใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

      
   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .............เดอืน………….พ.ศ. ………… 

 

 

เลขที…่……………. 
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ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี………………………..………. 
ออกให้ ณ วันท่ี……เดือน……….…พ.ศ…..… 

   
 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน  

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไวแ้ก ่

………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)……………………. 

สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที…่…….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ที…่…..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….………………… 

ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้ 

๑. บญัชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ชว่ยผู้ชาํนาญการ  เอกสารแนบท้าย ๑ 
๒. เงื่อนไขการอนญุาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  เอกสารแนบท้าย ๒ 

            

   อนุญาต ณ วนัที่ ………เดือน……………........พ.ศ. …………….. 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

                ……………………………………………….. 
                                                                (………………………………..…..………..) 

                                                                อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน 

 

 

 

แบบ บตพ.๑๑
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 

 

รายช่ือผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จํานวน........คน 

๑. …………………………………………....... เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๒. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๓. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๔. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
๕. ……………………………………………… เลขประจาํตัวประชาชน ……………………………………………
 

 

 

   แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

   ออกให้ ณ วนัที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

 

 

 

 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 
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เอกสารแนบทา้ย ๒ 
เง่ือนไขการอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลงังาน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕    
อธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กาํหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดงัต่อไปนี้ 

๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด 

๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน จัดให้ผู้ชํานาญการและผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดกีรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด  

๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทันทีที่เกิดความไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผู้ได้รบัใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด 

 
 

      
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................  

               ออกให้ ณ วันที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………...... 

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 
เลขท่ี...................................... 
ออกให้ ณ วันท่ี........เดือน.............พ.ศ. ................... 
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข-1 รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด�าเนินงานตามข้อก�าหนด
ภาคผนวก ข-2 รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
1.1 มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด

การพลังงานเป็นเอกสาร (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
      

1.1 มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะท างานการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

      

1.1 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน
อย่างน้อยต้องมีดังนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ
น โ ย บ า ย อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด
การพลังงานการจัดการพลังงาน 
 
 

      

1/28

4
3

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

1
9
8
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การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตัิการตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตส านึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
(1) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลังงานเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน 
(4) รายงานผลการอนรุักษ์และการจัดการพลังงาน
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของทราบ 
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของพิจารณา 
(6) สนับสนุนเจ้าของในการด าเนนิการตาม
กฎกระทรวง 
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4
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

1
9
9

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1.4 มีการเผยแพร่ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานฯ  ให้

บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

      

1.5 อื่น ๆ (ระบุ)  
 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

              1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทรา้ยแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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4
5

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจดัการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก) 
มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานที่ผ่ านมา ก่อนการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ 1) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
0

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

1.4 มีการเผยแพร่ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานฯ  ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5)

      

1.5 อื่น ๆ ระบุ  
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 
             1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทรา้ยแรงหรือไม่ร้ายแรง  
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจดัการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก) 
1.1 มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานที่ผ่ านมา ก่อนการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน  (กฎกระทรวงฯ ข้อ 1) 
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4
6
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
1

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
2.2 อื่นๆ (ระบุ) 

 
 
 
 

      
 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไมพ่บหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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4
7

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 
และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)

      

นโยบายอนุรักษ์พลังงานแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
1. ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
2

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

2.2 อื่นๆ (ระบุ) 
 
 
 
 

      
 

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลกัฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไมพ่บหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
1.1 มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 

และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 

      

1.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานแสดงเจตจ านงและความ
มุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
1. ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
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4
8
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
3

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
 
2. นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะ
และปรมิาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น 
1. การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
5. แนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามวิธีการจัด
การพลังงาน 

1.1 มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยปิด
ประกาศไว้ในที่ที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้  
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
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4
9

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
4

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1.4 อื่นๆ (ระบุ) 

 
 
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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0
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
5

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

4.1  มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้
พลังงานที่มีนัยส าคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

      

4.2 การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ มีการ
พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด
การใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้พลังงาน และ
ศักยภาพในการปรับปรุง (ประกาศกระทรวงฯ  
ข้อ 2) 
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5
1

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ
ประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญใน
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 
(1) องค์กร 
(2) ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
(1) อุปกรณ์

      

4.4 การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ
(1) ระบบไฟฟ้า 
(2) การผลิตหรือการบริการ 
(1) การใช้พลังงาน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มาเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวม
ขององค์กร(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1)

      

.5 การประเมินระดับผลติภณัฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบรกิารและหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy 
consumption)จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้ 
พลังงานต่อปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการใช้พลังงาน
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
0
6

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้
พลังงานที่มีนัยส าคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

      

4.2 การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ มีการ
พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด
การใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้พลังงาน และ
ศักยภาพในการปรับปรุง (ประกาศกระทรวงฯ 
ข้อ 2) 
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ

ประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญใน
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 
(1) องค์กร 
(2) ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
(1) อุปกรณ ์

      

4.4 การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ 

(1) ระบบไฟฟ้า 
(2) การผลิตหรือการบริการ 
(1) การใช้พลังงาน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มาเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวม
ขององค์กร(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1) 

      

4.5 การประเมินระดับผลติภณัฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบรกิารและหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy 
consumption)จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้ 
พลังงานต่อปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการใช้พลังงาน
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
ในแต่ละผลติภณัฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่องค์กร
มัการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ
แยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑห์รือบริการ) 
(1) ส าหรับโรงงานควบคุม มีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมารการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต  
(2) ส าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เช่น จ านวนห้องพักที่จ าหน่าย
ได้ในกรณีโรงแรม จ านวนผู้ใช้บริการของอาคารใน
กรณีของโรงพยาบาล หรือจ านวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น(ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 (2)) 
 

 

 

 

 

ส�าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

ในแต่ละผลติภณัฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่องค์กร
มัการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ
แยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑห์รือบริการ) 
(1) ส าหรับโรงงานควบคุม มีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมารการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต  
(2) ส าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
พลังงานจ าเพาะโดยใช้อัตราส่วนของการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เช่น จ านวนห้องพักที่จ าหน่าย
ได้ในกรณีโรงแรม จ านวนผู้ใช้บริการของอาคารใน
กรณีของโรงพยาบาล หรือจ านวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น(ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 (2))

ส�าหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าการใช้
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
  4.6 การประเมินระดับอุปกรณ์มีการประเมินการใช้

พลังงานที่มีนัยส าคัญของแต่ละอุปกรณ์หลัก 
รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการสูญเสียพลั งงงานในแต่ละอุปกรณ์ 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1 (1)) 

      
 

4.4 อื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

 

 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

    1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1.1 มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็น
ร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต
รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ  
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7) 

      

5.2 มีการน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจั ยอื่ นที่ มี ผลกระทบต่อการ ใ ช้พลั ง งาน 
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที ่
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5
5

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

รวบรวมหรือจัดท าขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย
แล ะแ ผน กา รอ นุ รั กษ์ พลั ง ง าน  (ป ร ะ กา ศ
กระทรวงฯ ข้อ 6)

5.1 มกีารแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น  
(1) มาตรการด้านไฟฟ้า 
(2) มาตรการด้านความร้อน
และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของปทีี่ผ่านมา
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคนืทุนในการ
ด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7) 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
0

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็น
ร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต
รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7) 

      

5.2 มีการน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จจั ยอื่ นที่ มี ผลกระทบต่อการ ใ ช้พลั ง งาน 
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที ่
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
รวบรวมหรือจัดท าขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย
แล ะแ ผน กา รอ นุ รั กษ์ พลั ง ง าน  (ป ร ะ กา ศ
กระทรวงฯ ข้อ 6) 

5.1 มกีารแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น  
(1) มาตรการด้านไฟฟ้า 
(2) มาตรการด้านความร้อน 

และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรยีบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของปทีี่ผ่านมา 
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคนืทุนในการ
ด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7) 
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5
6
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
1

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
5.4 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ามีรายละเอียดอย่าง

น้อยดังต่อไปนี(้ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนรุักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น
และระยะเวลาสิ้นสดุของการด าเนนิการ 
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการด าเนนิมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 
(4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 

      

5.5 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน มีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนรุักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น 
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5
7

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
2

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
และระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินการ 
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 
(4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 

1.6 มกีารจัดท าแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่จัดท าขึ้น โดยมรีายละเอียด อย่างน้อย 
ต่อไปนี ้
(1) ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมกรือกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(2) กลุ่มเปา้หมายของผูเ้ข้าอบรม 
(1) ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือด าเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 
(4) ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละกิจกรรม 

(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9) 
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5
8
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
3

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
1.7 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่าง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10) 

      

1.8 อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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2
1
4

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

7 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่าง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10)

      

8 อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
6.การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมเพื่อสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
1.1 

 

 

 

มีการควบคุมดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนการ
อนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝึกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวงฯข้อ 7(กฎกระทรวงฯ ข้อ 8, 
ประกาศกระทรวงข้อ 11) 
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ภาคผนวก ข-1

2
1
5

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
6.2 มีการมอบหมายให้คณะท างานด้านการจัด

การพลังงานด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนใ ห้คณะท า ง านทราบอ ย่ า งสม่ า เ สมอ 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12) 

      

6.1 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการเป็น
รายมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในกรณีที่ ผลการด า เนินงานไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่
บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้ 
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2
1
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

6.2 มีการมอบหมายให้คณะท างานด้านการจัด
การพลังงานด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนใ ห้คณะท า ง านทราบอ ย่ า งสม่ า เ สมอ 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12)

      

6.1 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะท างาน
ด้านการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการเป็น
รายมาตรการตามที่ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในกรณีที่ ผลการด า เนินงานไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่
บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้ 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
และเชื่อถือได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขใน
รายงานการด าเนินการ (ประกาศกระทรวง ฯ  
ข้อ 11) 

6.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่ก าหนดใน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามแบบ
รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ซึ่ งประกอบด้วย ชื่อมาตรการ 
สถานภาพการด า เนินการ และปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 
(2) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลั งงานส าหรับ
มาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน 
 

      

สรุปผลการติดตามการด�าเน ินงานตาม
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
7

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
 โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อมาตรการที่ด าเนินการแต่ละมาตรการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง 
- สถานภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
- เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
จริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้น
จริง 
-ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 
-ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินการของ
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
- ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
- สถานภาพการด าเนินการ 
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สรุปผลการติดตามการด�าเน ินการของ

6
3

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
8

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

 โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อมาตรการที่ด าเนินการแต่ละมาตรการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง 
- สถานภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
- เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
จริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้น
จริง 
-ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 
-ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
(1) สรุปผลการติดตามการด าเนินการของ
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
- ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
- สถานภาพการด าเนินการ 
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สรุปผลการติดตามการด�าเน ินการของคู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
- ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 14) 

6.5 อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 
 

 

      

หมายเหตุ :    1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

    1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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4
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
1
9

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่รา้ยแรง 
7.การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน 
4.1 จัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจดั

การพลังงาน ในลักษณะของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ช่วงเวลาที่
เหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 9, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 
15) 

      

7.2 มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะผู้ ตรวจประ เมินการจั ด
การพลังงานภายในองค์กรโดยประกอบด้วยบุคคล
อย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
จัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ
ในการด าเนินการโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ 
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6
5

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
0

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่รา้ยแรง 
อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2)) 

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก 

(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน 

(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก 

(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
 

      

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่รา้ยแรง

อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในค าสั่ง และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) 
และ (2))

7.1 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี ้
(1) คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นในกรณีที่น าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้
เป็นครั้งแรก
(1)การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(5)การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
(6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 
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6
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
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1

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่รา้ยแรง 
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การตรวจ ติ ดตามและประ เมิ นการจั ด
การพลังงาน 
(8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน 

โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ 
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
และจัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม พร้อมลง
ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่ง
ให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) ข้อ 16 และข้อ 
17) 

7.4 อื่นๆ (ถ้ามี)  
 
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง

ประเภท
ไม่ร้ายแรง

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน
มีการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน าผลสรุป
จ ากก า รต ร วจ ติ ด ต ามก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ
แนวท า งกา รปรั บ ปรุ ง ก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล
การทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานในแต่
ละขึ้นตอนตามที่กฎกระทรวงก าหนดว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง
ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
2

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ



ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่รา้ยแรง 

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
(7) การตรวจ ติ ดตามและประ เมิ นการจั ด
การพลังงาน 
(8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน
โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ 
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
และจัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม พร้อมลง
ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่ง
ให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) ข้อ 16 และข้อ 
17)

7.4 อื่นๆ ถ้ามี  
 

      

หมายเหตุ :  1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

  1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลทีถู่กตรวจสอบ : ประจ าปี : ครั้งที่ : 
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 
ชื่อผู้ตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

8.1  มีการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน าผลสรุป
จ ากก า รต ร วจ ติ ด ต ามก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ
แนวท า งกา รปรั บ ปรุ ง ก า รด า เ นิ นก า ร จั ด
การพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล
การทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานในแต่
ละขึ้นตอนตามที่กฎกระทรวงก าหนดว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง
ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ

      

26/286
8
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
3

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 18) 
 
 

8.2 มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 
 
 

      

8.1 เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พัฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 19) 
 
 
 
 

      

6
9

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข-1

2
2
4

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญ
การ
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ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ
        (......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท
ไม่ร้ายแรง 

ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

8.2 มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 
 

      

8.1 เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พัฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 19) 
 
 
 

      

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ก-1 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชื่อ .........................................................ผูช้่วยผู้ช านาญการ 

        (......................................................) 
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 

 
 

ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 

ไม่ร้ายแรง 
8.4 มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการทบทวน 

วิ เคราะห์และแก้ ไขข้ อบกพร่องของการจัด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 20) 
 

      
 

8.5 อื่นๆ (ถ้ามี)  

 

 

 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ 
             2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   
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รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ประจ าป…ี………………………. 
1.  ข้อมูลพื้นฐาน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม 

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………ถึงวันที่……………………………………………………………………………………….……… 

 

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 2.1 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.2 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.4 ........................................................... ................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
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3. สรุปข้อมูลผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
3.1 กลุ่มของโรงงำนและอำคำร

ควบคุม

 กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….…. 

 กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม………………………………………………………………………………………..……. 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน
จ ำนวน ……..คน
 

(1) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
(2) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 

3.3 ข้อมูลกำรใช้อำคำร/ 
ข้อมูลกำรผลิต

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.4 ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.5 ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ข ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.6 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ค ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
3.7 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงใน

กำรผลิตไฟฟ้ำ
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ง ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.8 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก จ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.9 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ฉ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)

3.10 ผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
ควำมร้อน

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ตำรำงสรุปขั้นตอนที่ 6 ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
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รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประจ าป…ี……………………….

1. ข้อมูลพื้นฐาน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………ถึงวันที่……………………………………………………………………………………….………

 

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 2.1 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 

2.2 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.4 ........................................................... ................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน…………………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต ำแหน่ง……………………………………………เลขประจ ำตัวประชำชน……………………………………………
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3. สรุปข้อมูลผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

3.1 กลุ่มของโรงงำนและอำคำร

ควบคุม 

 กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….…. 

 กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม………………………………………………………………………………………..……. 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน 

จ ำนวน ……..คน 

 

(1) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส  
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 
(2) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ 
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..…………………………………… 

3.3 ข้อมูลกำรใช้อำคำร/ 
ข้อมูลกำรผลิต 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.4 ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
3.5 ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ข ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
3.6 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ค ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
3.7 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงใน

กำรผลิตไฟฟ้ำ 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ง ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.8 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก จ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.9 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ฉ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 

3.10 ผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
ควำมร้อน 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ตำรำงสรุปขั้นตอนที่ 6 ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน) 
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4. สรุปผลการตรวจสอบ  
 

 
ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 

 
 

ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง 

บางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อแสดงรายละเอียดตามข้อ 5 

 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง จ านวน……………
ข้อ และ ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 5
และ 6 

 
5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

 
 
 (ข.1) กำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรและกำรมีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
เป็นเอกสำรแต่ยังไม่ได้ลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือเจ้ำของอำคำร
ควบคุม 

 

  (ข.2) กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมหรือกำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตำมที่ก ำหนด กำรก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
สอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง มีกำรประเมินศักยภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนและกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในบำงข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกระทรวง 
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4. สรุปผลการตรวจสอบ  
 

 
ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 

 
 

ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง
บางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อแสดงรายละเอียดตามข้อ 5

 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง จ านวน……………
ข้อ และ ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรงจ านวน……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 5
และ 6 

 
5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ข.1) กำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรและกำรมีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
เป็นเอกสำรแต่ยังไม่ได้ลงลำยมือชื่อโดยเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือเจ้ำของอำคำร
ควบคุม 

 

  (ข.2) กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมหรือกำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตำมที่ก ำหนด กำรก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
สอดคล้องกับสำระส ำคัญบำงข้อตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง มีกำรประเมินศักยภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนและกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในบำงข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกระทรวง 
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5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

  (ข.3) ผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำนรวมถึงผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำและด้ำนควำมร้อนและผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล
กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนในแต่ละมำตรกำรไม่ถูกต้องตำมหลัก
วิศวกรรมผลกำรติดตำมกำรจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

 

  (ข.4) มีกำรเผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำร
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งแล้วแต่
บุคลำกรของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมได้รับทรำบไม่ทั่วถึงเป็นต้น 

 

 อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

 
 
 (ก.1) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 

  (ก.2) กำรไม่ประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นทั้งในหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงและภำพรวมของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมในกรณีที่มีกำรน ำวิธีกำร
จัดกำรพลังงำนมำใช้เป็นครั้งแรก 

 

  (ก.3) กำรไม่มีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่ก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนให้มีสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรไม่ประเมินศักยภำพกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อใดเลยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 

  (ก.4) กำรไม่ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.5) กำรไม่ด ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรของกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.6) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรเป็น
เอกสำรกำรไม่ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 

ในประกำศกำรไม่ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่น ำผลกำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำนน ำเสนอคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเพื่อทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในรอบปีกำรไม่มีผลกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน 

 

 

7
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

  (ก.7) กำรไม่เผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรไม่เผยแพร่
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรรวมถึงกำรไม่
เผยแพร่ในเรื่องของนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดๆให้บุคลำกรในโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม
ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

 

  อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 

(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

 
 
 (ก.1) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 

  (ก.2) กำรไม่ประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นทั้งในหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงและภำพรวมของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมในกรณีที่มีกำรน ำวิธีกำร
จัดกำรพลังงำนมำใช้เป็นครั้งแรก 

 

  (ก.3) กำรไม่มีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่ก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนให้มีสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรไม่ประเมินศักยภำพกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อใดเลยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 

 

  (ก.4) กำรไม่ก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.5) กำรไม่ด ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรของกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

  (ก.6) กำรไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรเป็น
เอกสำรกำรไม่ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด
ในประกำศกำรไม่ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในประกำศกำรไม่น ำผลกำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำนน ำเสนอคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเพื่อทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในรอบปีกำรไม่มีผลกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน 
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6 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

  (ก.7) กำรไม่เผยแพร่ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรไม่เผยแพร่
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรรวมถึงกำรไม่
เผยแพร่ในเรื่องของนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดๆให้บุคลำกรในโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม
ทรำบอย่ำงทั่วถึง 

 

  อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  
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7. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ 
 
ล าดับ

ที ่ รายการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1. คณะท ำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำน 

   
 
 
 

2. กำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น 

   
 
 
 
 

3. นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน    
 
 
 
 

4. กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

5. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำน และแผนกำร
ฝึ ก อบ ร ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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ล าดับ
ที่ รายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
6. กำรด ำ เ นินกำรตำมแผนกำร

อนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจสอบ
และวิ เครำะห์กำรปฏิบั ติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำน  และแผนกำรฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

   

7. กำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. กำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของกำรจัด
กำรพลังงำน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญำต)
 ใบอนุญำตเลขที่………………………………………… 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................)  
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช ำนำญกำร) 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร)

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................)  
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ชว่ยผู้ช ำนำญกำร) 
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7. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ 
 
ล าดับ

ที ่ รายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานสอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
 คณะท ำงำนด้ำนกำรจัด

กำรพลังงำน 
   

 
 
 

2. กำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้น 

   
 
 
 
 

3. นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน    
 
 
 
 

4. กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

5. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำน และแผนกำร
ฝึ ก อบ ร ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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ล าดับ
ที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
6. กำรด ำ เ นินกำรตำมแผนกำร

อนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจสอบ
และวิ เครำะห์กำรปฏิบั ติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำน  และแผนกำรฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

   

7. กำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. กำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของกำรจัด
กำรพลังงำน 
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ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญำต) 
 ใบอนุญำตเลขที่………………………………………… 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................)  
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช ำนำญกำร) 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
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