
แนวปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
และแนวทางการก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงาน 

นายโสภณ มณีโชต ิ
วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ 

ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 



หัวข้อ 

• หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ 

• แนวปฏิบัติในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

• แนวทางการก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต 
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1. ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ตรวจสอบและรับรองฯ มีหน้าที่อะไรบ้าง? 

       



เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

จัดท าระบบการจัดการพลังงาน 

ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 

จัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

สร
รห

า แ
ละ

ว่า
จ้า

ง 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบฯ 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ 
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หน้าที่ของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

*หน้าที่ รายละเอียด 
1.  ตรวจสอบรายงาน 

การจัดการพลังงาน 
พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือ
สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

2.  เสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุง
วิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

1. กรณีท่ีเจ้าของโรงงานควบคุมหรือโรงงานควบคุมด าเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
วิธีการจัดการพลังงาน 

2. กรณีท่ีไม่พบข้อบกพร่องแต่มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

3.  จัดท ารายการการตรวจสอบ
ตามข้อก าหนด 

ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
1. ชื่อรายการตรวจประเมิน 
2. ผลการตรวจประเมินว่ามีหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีท่ีมีหลักฐาน ให้ระบุชื่อของหลักฐานความ

สอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด รวมถึงการระบุประเภทขอความไม่สอดคล้องใน
กรณีร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน
ในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 

4.  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองฯ 

น ารายการตรวจสอบท่ีจัดท าขึ้น มาท าเป็นสรุปผลการตรวจสอบ ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย  
ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ  

* ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ืองหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 



ผู้ช านาญการ อย่างน้อย 1 คน ผู้ช่วยผู้ช านาญการ อย่างน้อย 2 คน 
ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ และจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงข้อ 4) 

ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบฯ 
และช่วยผู้ช านาญการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงข้อ 4) 

• ตรวจได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบการตรวจสอบ (กฎกระทรวงข้อ 4) 
• ต้องไม่เป็นผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็น

บุคลากรประจ าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบฯ 
(กฎกระทรวงข้อ 5) 

• การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่งต้อง
ด าเนินการโดย ผู้ช านาญการ อย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช านาญการอย่างน้อย 2 คน  
(กฎกระทรวงข้อ 6) 

หน้าที่ของผู้ช านาญการและผูช้ว่ยผู้ช านาญการ  

6 



7 

เงื่อนไขการได้รับใบอนุญาต 

เอกสารแนบท้าย 2  ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บตพ. 10)  



จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการ
ประพฤติผิด จรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ พ.ศ. 2543 
1. ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชพี 
2. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าทุกอย่างตามหลักปฏิบตัิและวิชาการ 
3. ต้องประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุมงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
4. ไม่ใช้อ านาจหน้าทีโ่ดยชอบธรรม  หรือใช้อิทธิพล  หรือใช้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด เพื่อให้ตนเอง หรือ

ผู้อื่นได้รับงาน หรือไม่ได้รับงาน 
5. ไม่เรียก รับ  หรือยอมรับทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเอง  หรือผู้อื่นโดยมิชอบจาก

ผู้รับเหมา  หรือบุคคลใดซ่ึงเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กบัผู้ว่าจา้ง 
6. ไม่โฆษณา  หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาซ่ึงการประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  (เว้นแต่การแสดงชื่อ  

คุณวุฒิ  ที่อยู่หรือส านักงานของผู้นั้น) 
7. ไม่ประกาศวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมเกินความสามารถทีต่นเองจะกระท าได ้
8. ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
9. ไมล่งลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมในงานที่ตนไม่ได้รับท า  ตรวจสอบ  หรือควบคุม

ด้วยตนเอง 
10. ไม่เปิดเผยความลับของงานทีต่นได้รับท า  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจา้ง 
11. ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอืน่ 
12. ไม่รับท างาน  หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกนักับที่ผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอืน่ท าอยู ่ เว้นแต่

เป็นการท างาน  หรือตรวจสอบตามหน้าที่  หรือได้แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมอื่นนัน้
ทราบล่วงหน้าแล้ว 

13. ไมร่ับด าเนินงานชิ้นเดียวกนัให้แก่ผู้ว่าจา้งรายอืน่เพื่อเป็นการแข่งขนัราคา  เว้นแต่ได้แจ้งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
รายแรกทราบล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษร  หรือได้รับความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจา้ง
รายแรกและได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

14. ไม่ใช้  หรือคัดลอกรูป  แผนผัง  หรือเอกสารที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอืน่  
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมอืน่นั้น 

15. ไม่กระท าการใดๆโดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชือ่เสียง  หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุมอื่น  8 
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2. ผู้ตรวจสอบ 
ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการ อย่างไร? 
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ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

แต่งต้ังทีมผู้ตรวจสอบฯ 

จัดท าแผนงานและตารางการตรวจ 

จัดเตรียมรายการตรวจสอบ 

ตรวจสอบรายงานการจัดการพลงังาน 

ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

สรุปผลการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้กับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 
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ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

11 

 
                      

ก าหนดความ
รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบฯ 

รายชื่อบุคลากร 
ที่ได้รับการสอบถาม

หรือสัมภาษณ์ 

รายการ
ตรวจสอบฯ 

 

ค ารับรองการ
ตรวจสอบฯ 

(โรงงาน/อาคาร) 

ค ารับรองการ
ตรวจสอบฯ 

(ผู้ได้รับใบอนุญาต) 

รายงานผลการ
ตรวจสอบฯ 

 แต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบฯ  

 จัดท าแผนงาน และตารางการตรวจ   

 จัดเตรียมรายการตรวจสอบ   

 ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน  

 ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม     

 สรุปผลการตรวจสอบ  

แบบฟอร์ม 

ขั้น
ตอ

น 



12 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจประเมิน 

แต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบฯ 

จัดท าแผนงานและตารางการตรวจ 

จัดเตรียมรายการตรวจสอบ 

ตรวจสอบรายงานการจัดการพลงังาน 

ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

สรุปผลการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้กับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 

• แบบฟอร์มก าหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

ขั้นตอน 

         -1 

แบบฟอร์มก าหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามข้อก าหนดของวิ ีการจัดการพลังงาน ประจ าป ……………… 

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….…………………………………………TSIC-ID…………….….….
ชื่อนิติบุคคล………………..……………………………………………………………………………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………..…
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………….………………  งวันที่…………………………………………………….……… 
 

ล าดับ รายการตรวจประเมิน วันที่ตรวจสอบ 
ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 

แต่ละรายการ 
1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน   

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น   

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน   

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน   

5. การก าหนดเป าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  

6. การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป าหมายแ ละแผนการอนุรักษ์
พลังงาน                                            
                

  

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน   

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน 

  

 
 ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

 

ลงชื่อ ................................................................. 
       (..............................................................)  
  วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 
                      (ผู้ช านาญการ) 

 

ลงชื่อ ................................................................. 
       (...........................................................) 
  วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 
              (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

ลงชื่อ .................................................................                
       (..............................................................)  
  วันที่……เดือน………………………….พ.ศ………….. 
                  (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจประเมิน 

แต่งต้ังทีมผู้ตรวจสอบฯ 

จัดท าแผนงานและตารางการตรวจ 

จัดเตรียมรายการตรวจสอบ 

ตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 

ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

สรุปผลการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้กับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม 

• รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงาน 
ตามข้อก าหนด 

ขั้นตอน 

         -3  1 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อนิติบุคคลที่ ูกตรวจสอบ : ประจ าป  : คร้ังท่ี : 

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ ูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันที่ : 

ชื่อผู้ตรวจสอบ : 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 

ข้อคิดเห นการปรับปรุงวิ ีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

ชื่อรายละเอียดของหลัก าน
ที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ไม่
พบ

หลัก าน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด 

ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

1.1 มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานเป็นเอกสาร (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 

      

1.2 มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะท างานการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

      

1.3 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน
อย่างน้อยต้องมีดังนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจั ด
การพลังงานการจัดการพลังงาน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจประเมิน 

แต่งต้ังทีมผู้ตรวจสอบฯ 

จัดท าแผนงานและตารางการตรวจ 

จัดเตรียมรายการตรวจสอบ 

ตรวจสอบรายงานการจัดการพลงังาน 

ตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

สรุปผลการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบให้กับอาคารควบคุม 
/โรงงานควบคุม 

• รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ขั้นตอน 
         -6    1 

 
 

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ประจ าป …………………………. 

1.  ข้อมูลพื้น าน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม 

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..…. 
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือ ือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………  งวันที่……………………………………………………………………………………….……… 

 

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 2.1 ...........................................................................................ต าแหน่ง……………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 
2.2 ...........................................................................................ต าแหน่ง……………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต าแหน่ง……………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 
2.4 ........................................................... ................................ต าแหน่ง……………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต าแหน่ง……………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 



สิ่งที่โรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุได้จากระบบการจัดการพลังงาน 
และจากการตรวจสอบและรบัรองฯ 

ผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

บุคคลากรมีส่วนร่วม เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์พลังงาน 
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ประเภทของความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด  

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ประเภทไม่ร้ายแรง ประเภทร้ายแรง 
ความไม่สอดคล้องของเอกสาร
ข ณ ะ ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ค ว า ม ไ ม่
สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนใน
เชิงปฏิบัติ 
 
 

ข้อ 24 (3)(ข) 

การไม่มีเอกสารในการด าเนินการ
จัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐาน
การปฏิบัติงานจริงตามข้อใดข้อหนึ่ง
ของวิธีการจัดการพลังงานตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 

ข้อ 24 (3)(ก) 



พิจารณาความสอดคลอ้งกบั 

* เกณฑก์ารตรวจสอบ 
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เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกับข้อก าหนด 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ตรวจประเมินและหาหลกัฐานตามขอ้ก าหนด 

ผ่านการตรวจสอบ 

ประเภทรา้ยแรง (Major) 

ไม่ผ่านการตรวจสอบ 
ผ่านการตรวจสอบ 

แตต่อ้งแกไ้ขในปีตอ่ไป 

ข้อ 24(3)(ก) ข้อ 24(3)(ข) 

พิจารณาประเภท 

ความไม่สอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง 

ประเภทไม่รา้ยแรง (Minor) 

ข้อ 24(2) 
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3. พพ.จะก ากับดูแลผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองฯ อย่างไร? 

       



คณะกรรมการข ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบฯ 

องค์ประกอบ 
1. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (รองอธิบดี เลขที่ 3) ประธานกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน                               รองประธานกรรมการ 

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน     กรรมการ 

4. ผู้แทนจากส านักบริหารกลาง (นก.พพ.)     กรรมการ 

5. ผู้แทนส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน    กรรมการ 

6. ผู้แทนส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                      กรรมการ 

7. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร                  กรรมการ 

8. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

9. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

10. ผู้แทนจากส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน                       กรรมการและเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่ 
1. เสนอความเห็นการพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ. 2535 

2. เสนอความเห็นการพิจารณาขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมและหน่วยทดสอบผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

3. เสนอความเห็นและแนวทางการก าหนดคุณสมบัติของหน่วยฝึกอบรม และหน่วยทดสอบผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมและหน่วยทดสอบผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

4. เสนอความเห็นและแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

5. เสนอความเห็นและแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

6. เสนอความเห็นและแนวทางการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

7. สืบสวนหาข้อเท็จจริง วินิจฉัย และเสนอความเห็นให้อธิบดีสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง 

8. สืบสวนหาข้อเท็จจริง วินิจฉัย และเสนอความเห็นให้อธิบดีสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมและหน่วยทดสอบ ใน
กรณีหน่วยฝึกอบรมและหน่วยทดสอบด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน 

9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มอบหมาย 

10. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีอธิบดีมอบหมาย 

 

 

 

20 

คณะกรรมการข ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบฯ 



การก ากับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองฯ 
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ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

รับการตรวจประเมิน  
(Witness Audit) โดย พพ. 

พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(Continuing professional 

development, CPD) 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับอนุญาต
ตามแนบท้ายประกาศอย่างเครง่ครดั 

• ตรวจได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบการตรวจสอบ 
(กฎกระทรวงข้อ 4) 

• ต้องไม่เป็นผู้ช านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช านาญการให้กับผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็น
บุคลากรประจ าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ี
เข้าไปด าเนินการตรวจสอบฯ 
(กฎกระทรวงข้อ 5) 

• การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่งต้องด าเนินการโดย 
ผู้ช านาญการ อย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช านาญการ
อย่างน้อย 2 คน  
(กฎกระทรวงข้อ 6) 

 



การปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับใบอนุญาต 
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• การรายงานสถานภาพและผลการด าเนินงานของผู้ช านาญการ 
และผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
ตัวอย่างตารางการรายงานส านภาพการด าเนินงานประจ าป ………. ของ……………………..  

 
 
 
 
• การจัดให้ผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการในสงักัดเข้ารับการฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิ ีการที่อ ิบดีประกาศก าหนด 

ล าดับ ชื่อโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมท่ีเข้าด าเนินการ

ตรวจสอบ 

ส านที่ตั้ง ผู้ประสานงาน วันที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ 
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การพักใช้ เพิก อน และบทก าหนดโทษ 

  มาตรา 56 ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 48/1 ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา 47 (3) อันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 มาตรา 48/2 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 48/1 ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 
47 (3) อันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงตามความเป็นจริงและศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามาตรา 56 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อธิบดีเพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา 48/3 กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 48/1 ถูกฟ องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตามมาตรา 
56 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 
 ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 

 มาตรา 48/1 ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงาน
ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 47(3) อธิบดี
อาจอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ 
 การก าหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตของบุคคล
หรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ช่องทางการร้องเรียน 
 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
Tel. 0-2223-2593-9 0-2222-4102-9  
Fax. 0-2225-3785  
Email : webmaster@dede.go.th 

      จุดรับเรื่องร้องเรียน ส านักบริหารกลาง ช้ัน M อาคาร 7 
 
• เวปไซต์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

(พพ.) http://www.dede.go.th หัวข้อ GCC 111 
 
• ท าหนังสือส่งมาที่ประธานกรรมการจริยธรรม หรือ 

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 

mailto:webmaster@dede.go.th
http://www.dede.go.th/
http://www.dede.go.th/


Q & A 
ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

โทรศัพท์ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1038   โทรสาร  : 0 2226 394 


