
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

โครงสร้างกฎหมาย

ด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

มาตรา 9 (1) และ 21 (1) ก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องปฏิบัติ
มาตรา 47 (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพ
 วัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 48/1 ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุ
 หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 47(3) อธิบดีอาจอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ด�าเนินการแทนพนักงาน
 เจ้าหน้าที่ ได้ การก�าหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคล

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ข้อ 10 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้
 มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงาน
 ควบคมุและอาคารควบคมุโดยผูต้รวจสอบและรบัรอง วธิกีาร
 ตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
 และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้อ 4 จ�านวน หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้ช�านาญการและผู้ช่วยผู้ช�านาญการ

ข้อ 21 วรรค 2  ในกรณีที่อธิบดี ได ้มีการอนุญาตให้บุคคลหรือ
 นิติบุคคลเป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบและรับรอง
 การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจ ้าหน ้าที่ 
 รายงาน การจัดการพลังงานดังกล่าวสามารถได้รับ
 การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู ้ตรวจสอบและ
 รับรองก่อนส่งให้อธิบดีได้

กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

ประกาศ พพ. เรื่องหลักเกณฑ ์                            
และวิธีการฝึกอบรมผู ้ตรวจสอบ                  
และรับรองการจัดการพลังงาน                 
พ.ศ. 2556

ประกาศ  พพ . เร่ืองค�าขอรับใบอนญุาต ฯ 
พ.ศ. 2556

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 + พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม

มาตรฐาน
การจัดการพลังงาน

มาตรฐานการออกแบบอาคาร คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ ฯ

คุณสมบัติ
ผู้รับผิดชอบพลังงาน

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร 
อุปกรณ์ ก�าหนดวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดโรงงานควบคุม

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

กฎกระทรวง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ต.ค. 2552

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19  ก.พ. 2556มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 ม.ค. 2556

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2535

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ก.ค. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 เม.ย. 2552



การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

หน้าที่ของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม

การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน
และรายงานผลการตรวจสอบฯ

โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

พระราชกฤษฎีกา
ก�าหนดอาคารควบคุม
พ.ศ. 2538

 เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่       1,000  kW  ขึ้นไป    
 หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่     1,175  kVA ขึ้นไป
 การใช้พลังงานรวมตั้งแต่  20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป

1. จัดให้มี ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ�าโรงงาน/อาคารควบคุม
 คุณสมบัติ จ�านวน และหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจ�านวนของ ผู้รับผิดชอบ
 ด้านพลังงาน พ.ศ. 2552

2. จัดให้มี การจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน 
 หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกา
ก�าหนดโรงงานควบคุม
พ.ศ. 2540 

อาคารควบคุม

หน้าที่

โรงงานควบคุม

1. เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม 2. ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ

2.1 ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

2.2 จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและรับรอง

2.2 จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
 การจัดการพลังงาน

1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

1.2 จัดท�าระบบการจัดการพลังงาน

1.3 จัดท�ารายงานการจัดการพลังงาน

1.4 แจ้งรับทราบผลการตรวจสอบ
 แก่โรงงาน/อาคารควบคุม

 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม 2538
 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดโรงงานควบคุม 2540

 กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
 วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
 ตรวจสอบและรับรองฯ 2555

 ประกาศกรม ค�าขอรบัใบอนญุาตตรวจสอบ
 และรับรองฯ 2556

 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
 และวิธีการการจัดการพลังงาน 2552

 ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการ
 จัดการพลังงานในโรงงาน/อาคารควบคมุ 2552

 ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการ
 จัดการพลังงานในโรงงาน/อาคารควบคมุ 2552

 ส่งรายงานฯ (1.3 +2.2) ภายใน
 เดือนมีนาคมของทุกปี

กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติ หน้าที่
และจ�านวนของผู้รับผิดชอบพลังงาน 2552

ส่งให้โรงงาน/อาคารควบคุม

สร
รห

า 
แล

ะว
่าจ

้าง



การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

ผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

ผู้ช�านาญการและผู้ช่วยผู้ช�านาญการ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

บุคคลธรรมดา (1) นิติบุคคล (2)

มีสัญชาติไทย

ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ฯ และจัดท�ารายงาน
ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(กฎกระทรวงข้อ 4)

 ตรวจได้ ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบการตรวจสอบ (กฎกระทรวงข้อ 4)
 ต้องไม่เป็นผู้ช�านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช�านาญการให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน

 และต้องไม่เป็นบุคลากรประจ�าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่เข้าไปด�าเนินการตรวจสอบฯ
 (กฎกระทรวงข้อ 5)

 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
 ต้องด�าเนินการโดย ผู้ช�านาญการ อย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช�านาญการอย่างน้อย 2 คน
 (กฎกระทรวงข้อ 6)

ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช�านาญการในการตรวจสอบ ฯ 
และช่วยผู้ช�านาญการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
(กฎกระทรวงข้อ 4)

ต้องจดทะเบยีนนติิบคุคลตามกฎหมายไทย และมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ประกอบธรุกจิหรอืให้บรกิารเกีย่วกบัการอนรุกัษ์พลงังาน 
หรือการแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลังงาน

ได้รับอนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม               
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามตาม ข้อ 1 (ง) และ (จ) 

กรรมการหรือผู ้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่ง                          
รับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน                  
ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 (ก) (ข) (ค)

กรรมการหรือผู ้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใด ซึ่ง                                          
รับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคล ต้องไม่มีลักษณะ              
ต้องห้ามตาม ข้อ 1 (จ)

ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่ก�าหนดให้การ
จัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น

เป็นผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศก�าหนด

ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว ่าด ้วยการส ่ง เสริม                                     
การอนรุกัษ์พลงังาน ในระยะเวลา 3 ปีก่อนวนัขอรบัใบอนญุาต
หรอืไม่เคยเป็นผูเ้คยต้องโทษค�าพิพากษาถึงทีส่ดุในความผดิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

กฎกระทรวง ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 (ข้อ 3)

กฎกระทรวง ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

มีผู้ช�านาญการ และผู้ช่วยผู้ช�านาญการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 4
ผู้ช�านาญการอย่างน้อย 1 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ)
ผู้ช่วยผู้ช�านาญการอย่างน้อย 2 คน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ)

ก

ข

ค

ง

จ

ก

ข

ค

ง

ผู้ช�านาญการ อย่างน้อย 1 คน ผู้ช่วยผู้ช�านาญการ อย่างน้อย 2 คน



การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ขอบเขตและความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แต่ละระดับ

กฎหมายว่าด้วยวิศวกรที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

กฎกระทรวงก�าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

พ.ศ. 2551

สาขาเครื่องกลเป็นสาขาเดียว
ที่การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพ

ของสาขา

มาตรา 4 วรรค 2 “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” หมายความว่า
วิชาชีพวิศวกรรมที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 46 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในแต่ละสาขามี 4 ระดับ 
ได้แก่ วุฒิวิศวกร สามัญวิศวกร ภาคีวิศวกร ภาคีวิศวกรพิเศษ

ข้อ 2  วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมี 7 สาขา

วิศวกรรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ข้อ 3  ลักษณะงานมี 6 ลักษณะ

งานให้ค�าปรึกษา งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต
งานวางโครงการ งานพิจารณาตรวจสอบ
งานออกแบบและค�านวณ งานอ�านวยการใช้

ข้อ 4   ระดับวุฒิวิศวกร ประกอบวิชาชีพไดทุ้กงาน ทุกขนาด

ข้อ 5 และข้อ 6  ระดับสามัญวิศวกร และภาคีวิศวกร
ประกอบวชิาชพีได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบันี้

ข้อ 7  ระดับภาคีวิศกรพิเศษ
ประกอบวชิาชีพได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดทีก่�าหนดไว้ในใบอนญุาต

ประเภทงานที่ 6 การจัดการพลังงาน

ลักษณะงาน ภาคีวิศวกรพิเศษ ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร

(1) งานให้ค�าปรึกษา 

(2) งานวางโครงการ 

(3) งานออกแบบและค�านวณ 

(4) งานพิจารณาตรวจสอบ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรม
เครื่องกลได้ตามงาน  
ประเภท และขนาดที่ระบุไว้ 
ในใบอนุญาต 

ท�าไม่ได้ ท�าไม่ได้

ท�าได้ทุกขนาด

ท�าได้ทุกขนาด

ท�าไม่ได้

1. เครื่องจักรกล
2. เครื่องก�าเนิดไอน�้าหรือไออย่างอื่น ภาชนะรับแรงดัน
 หรือเตาอุตสาหกรรม
3. หม้ออัดอากาศ หรือหม้ออัดก๊าซ
4. เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องท�าความร้อน

5. ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ
6. การจัดการพลังงาน
7. ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

ที่มา: ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551

 ที่มีขนาดไม่เกิน 2,000 กิโลวัตต์ หรือ
 ใช้ความร้อนไม่เกิน 40 ล้านเมกะจูลต่อปี

 ที่มีขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 
 ใช้ความร้อนไม่เกิน 20 ล้านเมกกะจูลต่อปี

ประเภทงานของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มี 7 ประเภทงาน


