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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  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 
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”  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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 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

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

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

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

ดังต่อไปนี้ 
(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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ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

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

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 
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ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
ให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดาํเนินการ  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  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 


