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หัวข้อการน าเสนอ 

1. สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน 
 

2. ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ในปี 2559 
 

3. แนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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1. สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน   
    



มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

มาตรา 9 (1) และ 21 (1) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องปฏิบัต ิ
มาตรา 47 (3)  ใหพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 48/1 ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรกัษ์

พลังงานตามมาตรา 47(3) อธิบดีอาจอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ด าเนนิการแทนพนกังานเจ้าหน้าที่ได้ 
 การก าหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

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

 
ข้อ ๑๐  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบและรบัรอง  วิธีการตรวจสอบและ
รับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ข้อ 4  จ านวน หน้าท่ี และคุณสมบัติของผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 

ข้อ ๒๑ วรรค 2  ในกรณีที่อธิบดีได้มีการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานการจัด
การพลังงานดังกล่าวสามารถได้รับการตรวจสอบ
และรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนส่งให้
อธิบดีได้ 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ประกาศ พพ . เรื่องค าขอรับใบอนุญาตฯ  พ.ศ. 2556 
(19  ก.พ. 2556) 

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 มิ.ย. 2551 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552 

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 26 ต.ค. 2552 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555 

ประกาศ พพ. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการรจัดการพลังงานและเงื่อนไขการอนุญาต
ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน  
(18 ก.ย. 2558) 

กฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง ฯ 

ประกาศ พพ. เรื่อง การก าหนดประเภทและขนาดโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558   
(23  ธ.ค. 2558 และ  31 ส.ค. 2559) 

ประกาศ พพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึก อบรม
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 
(29 ม.ค. 2556) 

ประกาศ พพ. เรื่อง การก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้ง
รายชื่อผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการที่สังกัดอยู่
ในทีมผู้ตรวจสอบฯ แต่ละทีม (9  ก.พ. 2559) 

• ประกาศ พพ. เร่ือง การย่ืนค าขอขึน้ทะเบียน
หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน (30 พ.ค. 2559) 

• ประกาศ พพ. เร่ือง การจัดทดสอบผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ประจ าปี 2560 (7 ธ.ค. 2559) 

ประกาศ พพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 
(31 มี.ค. 2559) 



การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบ 
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โรงงานและอาคาร
ควบคุม 

ขนาดหม้อแปลงตั้งแต่ 
3,000 kW หรือ 3,530 
kVA หรือใช้พลังงานรวม 

60 ล้าน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัด

การพลังงาน 
ปี 2558 

โรงงานและอาคาร
ควบคุม 

ขนาดหม้อแปลงตั้งแต่ 
2,000 kW หรือ 2,350 
kVA หรือใช้พลังงานรวม 

40 ล้าน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัดการ 
พลังงาน ปี 

2559 

โรงงานและอาคาร
ควบคุม 

ขนาดหม้อแปลงตั้งแต่ 
1,000 kW หรือ 1,175 
kVA หรือใช้พลังงานรวม 

20 ล้าน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัด

การพลังงาน 
ปี 2560 

กิจกรรมที ่พพ. ต้องด ำเนินกำร 
• จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
• ส่งเสริมและผลักดันการเลื่อนระดับในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และการยื่นขอระดับภาคีวิศวกรพิเศษ  ในงานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน 
• อนุญาตให้มีหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
• ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ 
• อบรมพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ ม.ีค. ปี 59 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ ม.ีค. ปี 60 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ ม.ีค. ปี 61 

ประกาศ พพ. เรื่อง การก าหนดประเภท
และขนาดโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ในรอบปี 2558  (23  ธ.ค. 2558) 

ประกาศ พพ. เรื่อง การก าหนดประเภท
และขนาดโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ในรอบปี 2558  ( 31 ส.ค. 2559) 

โรงงานควบคุม และ
อาคารควบคุมเอกชน

ทั้งหมด 
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การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบ 



การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

8 

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต ดูได้จาก www.thaienergyauditor.org   

http://www.thaienergyauditor.org/


ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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รวมจ านวน   160 ใบอนุญาต 
• ประเภทบุคคลธรรมดา  จ านวน    105  ราย 
• ประเภทนิติบุคคล จ านวน      55  ราย 

 
รวมบุคลากร   777 คน 

• ผู้ช านาญการ  236 คน 
• ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 541      คน 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มกราคม 2560 



ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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ปีงบประมาณ ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ ระดับผู้ช านาญการ 
2555  (พ.ค. - ส.ค. 56) 369 199 
2557  (ส.ค. 57 - พ.ย. 57) 467 233 
2558  (ส.ค. 58) - 93 
2558  (สมทบ 1) 15 48 
2559  (สมทบ 2) 1 47 
2559  (ส.ค. - ต.ค. 59) 236 130 
2559  (สมทบ 3) 12 13 

รวม 1,100 763 

คุณสมบัติตามกฎกระทรวงฯ ระดับ จ านวน 
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่

ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

ระดับวุฒิวิศวกร 41 

ระดับสามัญวิศวกร 390 

ระดับภาควิศวกรพิเศษ  

(งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน) 

28 

459 
หมายเหตุ  ขอ้มลู ณ วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 2559  

การฝึกอบรมหลักสูตรผูต้รวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 



8. จดัสง่รายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรอง
การจดัการพลงังาน 

2. ขึน้ทะเบียน 

1. ย่ืนค าขอ 
4.ทดสอบ 

5.ออกใบอนญุ
าตตรวจสอบ 

ออกใบอนญุาต 
ประกอบวิชาชีพ 

ผู้ตรวจสอบฯ 

หน่วยงานฝึกอบรม โรงงาน/อาคารควบคมุ 

สง่รายช่ือผู้ เข้ารับการอบรม 

ความเชื่อมโยงกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงาน 



มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

มาตรา 9 (1) และ 21 (1) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องปฏิบัต ิ
มาตรา 47 (3)  ใหพ้นักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 48/1 ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรกัษ์

พลังงานตามมาตรา 47(3) อธิบดีอาจอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ด าเนนิการแทนพนกังานเจ้าหน้าที่ได้ 
 การก าหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

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

 
ข้อ ๑๐  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมโดยผู้ตรวจสอบและรบัรอง  วิธีการตรวจสอบและ
รับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ข้อ 3  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ข้อ 4  จ านวน หน้าท่ี และคุณสมบัติของผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 

ข้อ ๒๑ วรรค 2  ในกรณีที่อธิบดีได้มีการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานการจัด
การพลังงานดังกล่าวสามารถได้รับการตรวจสอบ
และรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนส่งให้
อธิบดีได้ 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ประกาศ พพ . เรื่องค าขอรับใบอนุญาตฯ  พ.ศ. 2556 
(19  ก.พ. 2556) 

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 มิ.ย. 2551 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552 

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 26 ต.ค. 2552 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555 

ประกาศ พพ. การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการรจัดการพลังงานและเงื่อนไขการอนุญาต
ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน  
(18 ก.ย. 2558) 

กฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง ฯ 

ประกาศ พพ. เรื่อง การก าหนดประเภทและขนาดโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558   
(23  ธ.ค. 2558 และ  31 ส.ค. 2559) 

ประกาศ พพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึก อบรม
ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 
(29 ม.ค. 2556) 

ประกาศ พพ. เรื่อง การก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้ง
รายชื่อผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการที่สังกัดอยู่
ในทีมผู้ตรวจสอบฯ แต่ละทีม (9  ก.พ. 2559) 

• ประกาศ พพ. เร่ือง การย่ืนค าขอขึน้ทะเบียน
หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน (30 พ.ค. 2559) 

• ประกาศ พพ. เร่ือง การจัดทดสอบผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน ประจ าปี 2560 (7 ธ.ค. 2559) 

ประกาศ พพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน พ.ศ. 2559 
(31 มี.ค. 2559) 



หน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

14 

1. บรษิทั ฟีนิกซ ์ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จ ากดั 
2. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
4. บรษิทั มติรเทคนิคลัคอลซลัแทน้ท ์ จ ากดั 
5. บรษิทั เอ็นพซี ี เซฟตี ้ แอนด ์ เอ็นไวรอน

เมนทอล เซอรว์สิ จ ากดั 
6. บรษิทั ไบรท์ แมเนจเม้นท ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 

 
 



15 

ปฏิทินการสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การจัดทดสอบผู้เข้ารับการการฝึกอบรม 
ด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 



16 

2. ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ในปี 2559 

 
       



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

17 

สอบถามความคิดเห็นเรื่อง การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบ 
ถึง โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม จ ำนวน 2,706 แห่ง ได้รับกำรตอบรับ 1,020 แห่ง 
 

• ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคมุ 
• ส่วนที่ 2 การด าเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ 
• ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
• ส่วนที่ 4 สิ่งที่ท่านต้องการให้ พพ. สนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
• ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบ 
• ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นต่อระบบการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาต 
• ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

18 

1.1 สัดส่วนของโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมที่ตอบแบบสอบถาม (1,020 แห่ง) 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงงานควบคุม, 
844, 83% 

อาคารควบคุม, 
176, 17% 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

19 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

20 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ล าดับ จังหวัด โรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวม ร้อยละ 

1 ระยอง 107 107 10.49 

2 สมุทรปราการ 84 3 87 8.53 

3 ชลบุรี 72 8 80 7.84 

4 พระนครศรีอยุธยา 47 1 48 4.71 

5 ปทุมธานี 47 4 51 5.00 

6 ฉะเชิงเทรา 45 45 4.41 

7 สระบุรี 39 5 44 4.31 

8 สมุทรสาคร 39 39 3.82 

9 กรุงเทพมหานคร 29 77 106 10.39 

10 นครราชสีมา 25 2 27 2.65 

… … … … … 

1,020 100 

จังหวัดที่ต้ัง 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล โรงงานควบคุม อาคารควบคุม รวม ร้อยละ 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 526 104 630 61.76 

คณะท างานด้านการจัด

การพลังงาน 236 57 293 28.73 

ผู้บริหาร 51 11 62 6.08 

ผู้ตรวจติดตามภายใน 15 2 17 1.67 

ไม่ระบ ุ 16 2 18 1.76 

รวม 844 176 1,020 100.00 

ต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

22 

 ส่วนที่ 2 การด าเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ 

ต าแหน่งผู้ให้ข้อมูล จ านวนโรงงาน

ควบคุม 

จ านวนอาคาร

ควบคุม 

รวม ร้อยละ 

ด าเนินการว่างจ้างผู้ตรวจสอบ 774 153 927 90.88 

ไม่ได้ด าเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ 71 22 93 9.12 

รวม 851 175 1,020 100.00 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

23 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

24 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

25 

 ส่วนที่ 4  สิ่งที่ต้องการให้ พพ. สนับสนุน (ด้ำนงบประมำณ/ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบฯ) 
ล าดับ ข้อคิดเห็น จ านวน 

1 ต้องการให้ พพ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองฯ 139 

2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองมีราคาสูง 25 

3 พพ. ควรก าหนดอัตราการตรวจสอบที่เหมาะสม ชัดเจน และมีมาตรฐาน 16 

4 ควรลดค่าประหยัดพลังงานจาก 1.5% เหลือ 1% /ควรงดเงื่อนไขลง 10 

5 สนับสนุนด้านงบประมาณลงทุนการเปลี่ยนเครื่องจักร/อุปกรณ ์ 8 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระยะ 1-3 ปีแรก 5 

7 มีเงื่อนไขในการจ่ายที่ประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงทุกโรงงานท าให้ไม่ทราบเงื่อนไข ควรประกาศล่วงหน้า 6 เดือน 4 

8 ควรมีงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ 3 

9 สามารถน าค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 3 

10 ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง กรณีโรงงานด าเนินมาตรการประหยัด 2 
….. …. 

รวม 244  



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

26 

  งบประมาณการสนับสนุนทีต่้องการ  จ านวน (แห่ง) 

1 ภาครัฐน่าจะช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและรับรองฯ  

อย่างน้อย 50% 

19 

2 ปีละ 40,000 บาท 13 

3 ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเหมาะสม เช่น ตามขนาดโรงงาน/อาคาร หรือการใช้พลังงาน, ตาม

สัดส่วน 60:40 สัดส่วนการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

10 

4 ปีละ 50,000 บาท 9 

5 ปีละ 40,000-50,000 บาท 3 

6 ปีละ 50,000-100,000 (ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงาน) 3 

7 ปีละ 30,000 บาท 1 

8 ปีละ 20,000 บาท 1 

9 ปีละ 10,000 บาท  1 

 ส่วนที่ 4  สิ่งที่ต้องการให้ พพ. สนับสนุน (ด้ำนงบประมำณ/ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบฯ) 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

27 

 ส่วนที่ 4  สิ่งที่ต้องการให้ พพ. สนับสนุน (2. ด้ำนกำรให้ควำมรู้ อบรมที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบฯ) 

ล าดับ ข้อคิดเห็น จ านวน 

1 การเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบ/วิธีการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน 41 

2 ควรเข้ามาแนะน าความรู้ให้กับพนักงานท่ีสถานท่ีโดยตรง 12 

3 หัวข้อเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน 15 

4 หลักสูตร Internal Audit 11 

5 การทบทวนเรื่องความถูกต้องของการจัดท ารายงาน และมาตรการ 10 

6 หลักสูตรส าหรับคณะท างานโดยตรง และจัดอบรมหลักสูตรตรวจประเมินโดยตรง 9 

7 การตีความข้อก าหนด เกณฑ์การตรวจสอบ (เนื่องจากข้อก าหนดบางข้อยังตีความไม่ตรงกัน) 8 

8 ควรเปิดหลักสูตรอบรม ผชอ. และ ผอส. ให้มากกว่านี้ 7 

9 หัวข้อการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร 6 

10 ควรจัดอบรมในส่วนภูมิภาคต่างๆ ให้มากกว่านี้  (เรียงจากจังหวัดท่ีมีโรงงาน อาคาร มากไปน้อย) 5 
….. …. 

รวม 143 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 
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 ส่วนที่ 4  สิ่งที่ต้องการให้ พพ. สนับสนุน (3. ด้ำนเครื่องมือ/อุปกรณ์) 
ล าดับ ข้อคิดเห็น จ านวน 

1 ควรสนับสนุนเครื่องมือมาท าการวิเคราะห์ผลมาตรการต่างๆ ของโรงงาน 165 

2 ควรมีการสนับสนุนให้มีระบบยืม/เช่าในราคาไม่แพง เช่น เครื่องวัดการเผาไหม้การวัด Steam ทดสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า เคร่ืองวดัลมร่ัว 

12 

3 ควรมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพ/สภาพของเครื่องจักรให้กับผู้ประกอบการ 8 

4 ควรมีหน่วยงานกลางท่ีทางโรงงานต่างๆ สามารถร้องขอเพื่อให้เข้ามาวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองต่างๆได้ 5 

5 ควรสนับสนุนงบประมาณบางส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ 4 

6 ควรมีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือด้านพลังงาน/แนะน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเอามาใช้ในประเทศ 4 

7 ควรมีศูนย์กลางเครื่องมือ 1 

8 ควรสนับสนุนการจ้างภายนอกตรววจวัดพลังงาน 1 

9 ควรมีการแนะน าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ 1 

10 พพ. ควรมีทีมงานตรวจวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมท้ังจัดท ารายงาน 1 

11 ควรระบ ุSpec ของเคร่ืองมือท่ีใช้ให้เป็นมาตรฐาน 1 

รวม 203 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

29 

 ส่วนที่ 4  สิ่งที่ต้องการให้ พพ. สนับสนุน (4. ด้ำนคู่มือที่เกี่ยวข้อง) 
ล าดับ ข้อคิดเห็น จ านวน 

1 คู่มือการตรวจสอบและรับรองส าหรับโรงงงานควบคุม และอาคารควบคมุ 35 

2 คู่มือกรณีศึกษา (Case Study) เก่ียวกบัมาตรการการอนรัุกษ์พลงังาน 18 

3 คู่มือการตรวจวัดประสิทธิภาพ/ศักยภาพ เครื่องมือ เครื่องจักร 16 

4 คู่มือประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน 12 

5 คู่มือการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน/แนวทางจัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงาน 12 

6 คู่มือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 5 

7 คู่มือการค านวณวิธีการประหยัดไฟฟ้า เช่น ลมรั่ว, การหุ้มฉนวนท่อ ฯลฯ 4 

8 คู่มือระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย/์ระบบอากาศอัด 3 

9 คู่มือการจัดการพลังงาน (คู่มือ พร้อม CD ตวัอย่าง) 3 

10 คู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของพลังงาน 2 
 

 
…. ….. 

รวม 138 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

30 



ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 
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ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 
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ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 
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ผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากโรงงาน/อาคารควบคุม 

34 



35 

3. การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
      



ลักษณะงาน ภาคึวิศวกรพเิศษ ภาคีวิศวกร  สามัญวิศวกร  วุฒวิิศวกร 

(1) งานให้ค าปรึกษา  ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคมุ สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ได้ตามงาน ประเภท และขนาด
ท่ีระบไุว้ในใบอนญุาต  

ท าไมไ่ด้  ท าไมไ่ด้  
 
 

ท าได้ทกุขนาด 

(2) งานวางโครงการ  • ท่ีมีขนาดไมเ่กิน 2,000 กิโลวตัต์ หรือ 
• ใช้ความร้อนไมเ่กิน 40 ล้านเมกะจลูตอ่ปี 

 
 

ท าได้ทกุขนาด (3) งานออกแบบและค านวณ  • ท่ีมีขนาดไมเ่กิน 1,000 กิโลวตัต์ หรือ  
• ใช้ความร้อนไมเ่กิน 20 ล้านเมกกะจลูตอ่ปี 

(4) งานพจิารณาตรวจสอบ  ท าไมไ่ด้ 

ที่มา: ข้อบงัคบัสภาวิศวกร ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ. 2551 

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครือ่งกล 

ขอบเขตและความสามารถของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  
สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล แต่ละระดับ 

ประเภทงานของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มี 7 ประเภทงาน  
1. เคร่ืองจกัรกล 
2. เคร่ืองก าเนิดไอน า้หรือไออยา่งอ่ืน ภาชนะรับแรงดนั หรือเตาอตุสาหกรรม 
3. หม้ออดัอากาศ หรือหม้ออดัก๊าซ 
4. เคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองท าความร้อน 

ประเภทงานที่ 6 การจัดการพลังงาน  

5. ระบบของไหลในทอ่รับแรงดนั หรือสญุญากาศ 
6. การจัดการพลังงาน 
7. ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยั 

หมายเหตุ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาเดียวที่ระบุงานการจัดการพลังงาน เป็นงานของสาขา 



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครือ่งกล 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน) 

ด้านหน้า 
1. ชื่อ – สกุล (ตรงตำมใบอนุญำตฯ ) 
2. เลขทะเบียน (พก. …) 
3. วันสิ้นอายุ (มีอำยุ 5 ปี) 

ด้านหลัง 
4. สาขางาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
5. ลักษณะงาน  งานพิจารณาตรวจสอบการ
จัดการพลังงาน 
6. ประเภทและขนาดงาน เช่น ทุกประเภท ทุก
ขนาด, ขนาดไม่เกิน….กิโลวัตต์, ขนาดไม่เกิน….กิโลวัตต์, 
หรือใช้ความร้อนไม่เกิน….ล้านเมกกะจูล 



ผู้ช านาญการ อย่างน้อย 1 คน ผู้ช่วยผู้ช านาญการ อย่างน้อย 2 คน 
ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ และจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงข้อ 4) 

ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ช านาญการในการตรวจสอบฯ 
และช่วยผู้ช านาญการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงข้อ 4) 

• ตรวจได้ไม่เกิน 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) 

ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรอง 
       การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 38 

หน้าที่ และเงื่อนไขที่ผู้ตรวจสอบฯ ต้องปฏิบัติ 
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หน้าที่ รายละเอียด 
1.  ตรวจสอบรายงาน 

การจัดการพลังงาน (ข้อ 23) 
พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือ
สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

2.  จัดท ารายการการตรวจสอบ
ตามข้อก าหนด (ข้อ 26) 

ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
1. ชื่อรายการตรวจประเมิน 
2. ผลการตรวจประเมินว่ามีหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีท่ีมีหลักฐาน ให้ระบุชื่อของหลักฐานความ

สอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไม่สอดคล้องใน
กรณีร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน
ในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 

3.  เสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุง
วิธีการด าเนินการ 
จัดการพลังงาน (ข้อ 25) 

1. กรณีท่ีเจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมด าเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของวิธีการ
จัดการพลังงาน 

2. กรณีท่ีไม่พบข้อบกพร่องแต่มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองฯ (ข้อ 27) 

 

น ารายการตรวจสอบท่ีจัดท าขึ้น มาท าเป็นสรุปผลการตรวจสอบ ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย  
ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ  พร้อมท้ังผู้ช านาญการและผู้ช่วยฯ ท่ีด าเนินการตรวจสอบรับรอง 

 ท่ีมา: ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552     
        หมวด 5 วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

หน้าที่ และเงื่อนไขที่ผู้ตรวจสอบฯ ต้องปฏิบัติ 
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การพักใช้ เพิกถอน และบทก าหนดโทษ 

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535  

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)  

พ.ร.บ. วิศวกร  
พ.ศ. 2542 

 

ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ช านาญการ 
 

มาตรา 56 
รายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองเปนเท็จ  
หรือไมตรงความจริง 

 
จ าคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ 

ปรับไมเกิน 2 แสนบาท หรือ 
 ทั้งจ าทั้งปรับ  

 

• มาตรา 71 (ฝ่าผืนมาตรา 45 
หรือมาตรา 63)  

• มาตรา 72  (ฝ่าฝืนมาตรา 47) 
• มาตรา 73 (ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

49 หรือตามมาตรา 67)  
• มาตรา 74  

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

     
    ไม่มีบทก าหนดโทษ 
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การพักใช้ เพิกถอน และบทก าหนดโทษ 

ผู้ได้รับใบอนุญาต พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)  
 
มาตรา 56  ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 48/1 ผู้ใดรายงานผล 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา 47 (3) อันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงตามความเป็น
จริง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
หมายเหตุ 
• มาตรา 48/2 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 48/1 ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตาม 

มาตรา 47 (3) อันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงตามความเป็นจริงและศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ
ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้อธิบดีเพิกถอนใบอนุญาต 

• มาตรา 48/3 กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 48/1 ถูกฟ้องต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตาม 
มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 
ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
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การพักใช้ เพิกถอน และบทก าหนดโทษ 

ผู้ช านาญการ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
 

• มาตรา 71 ผู้ใดฝ่าผืนมาตรา 45 หรือมาตรา 63 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

• มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าผืนมาตรา 47 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
• มาตรา 74 ในกรณีท่ีผกูระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหหุนสวนของหางหนุส่วน กรรมการของ

บริษัท ผูแทนของนิติบุคคล หรือผูซึ่งมีสวนในการกระท าความผิดดังกลาว มีความผิดในฐานะเปนผรูวมกระท าความผิด 
ผูใชใหกระท าความผิด หรือผูสนับสนุนกระท าความผิด แลวแตกรณี ตองระวางโทษตามท่ีก าหนดไวในการกระท า
ความผิดนั้น และส าหรับนิติบุคคลตองระวางโทษปรับไมเกินสิบเทาของอัตราโทษปรับส าหรับความผิดนั้นด้วย 

 

หมายเหตุ 
• มาตรา 45 ห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศกรรม

ควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตสาขานั้นจากสภาวิศวกร 
• มาตรา 47 หามมิใหผูใดใชค าหรือขอความที่แสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความช านาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ทั้งนี้รวมถึงการใช จางวานหรือยินยอมใหผูอ่ืนกระท าดังกลาวใหตน เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ เปนผูมีความรูความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาวิศวกรหรือสถาบันที่สภาวิศวกรรับรอง หรือผูไดรับใบอนุญาต ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาวิศวกร 

• มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ  
ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนับแต่วันที่ทราบค าสั่งสภาวิศวกรที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น 
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การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

พิจารณาความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์การตรวจสอบ * 

3. ผู้ตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบฯ 

ผ่านการตรวจสอบ 

ประเภทร้ายแรง (Major) 

ไม่ผ่านการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ 
แต่ต้องแก้ไขในปีต่อไป 

ข้อ 24(3)(ก) ข้อ 24(3)(ข) 

พิจารณาประเภท 
ความไม่สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 

ประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) 

ข้อ 24(2) 

1. ติดต่อผู้ตรวจสอบ เพื่อด าเนินการว่าจ้าง 

2. นัดหมายการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบฯ 

4. ส่งรายงานผลการตรวจสอบ  
ภายในเดือนมีนาคม 
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ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของผู้ตรวจสอบฯ 
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การด าเนินการตรวจสอบ 

 พจิารณาความถกูต้องและครบถ้วนของเอกสารและ
หลกัฐาน 

 การสอบถามหรอืสัมภาษณบ์ุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง 

พจิารณาความสอดคลอ้งในการด าเนินการจดั
การพลงังานของ 

โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมกบัข้อก าหนด
ของวธิกีารจดัการพลงังานโดยต้องมหีลกัฐานและ

เอกสาร การสัมภาษณบุ์คลากรทีเ่กีย่วข้อง  
และการปฏบิตัจิรงิทีโ่รงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม 
 
 หลักเกณฑ์ 

“ก” 
พบหลักฐาน 

“ก” 

สอดคล้อง 

หลักเกณฑ์ 
“ก” 

พบหลักฐาน 
“ข” 

ไม่สอดคล้อง 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ผ่านการตรวจสอบ  
หมายถึง การที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อก าหนดครบถ้วน 

และถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อก าหนด 

หลักเกณฑ์ 
“ก” 

พบหลักฐาน 
“ก” 

สอดคล้อง 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง 

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ประเภทไม่ร้ายแรง ประเภทร้ายแรง 
ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง 
ความไม่สอดคล้องหรื อความคลาดเคลื่ อน 
ในเชิงปฏิบัติ 
 
 
ข้อ 24 (3)(ข) 

การไม่มีเอกสารในการด าเนินการจัดการพลังงาน 
หรื อ ไม่ มี หลั กฐานกา รปฏิ บั ติ ง านจริ ง ตาม 
ข้ อ ใ ดข้ อ หนึ่ ง ขอ ง วิ ธี ก า ร จั ดก า รพลั ง ง า น 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 

ข้อ 24 (3)(ก) 

ความไม่สอดคล้อง 

หลักเกณฑ์ 
“ก” 

พบหลักฐาน 
“ข” 

ไม่สอดคล้อง 

หลักเกณฑ์ 
“ก” 

ไม่พบ
หลักฐานใดๆ 

ไม่สอดคล้อง 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง (Major) หมายถึง การไม่มีเอกสาร 
ในการด าเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามข้อใดข้อหนึ่ง 

ของวิธีการจัดการพลังงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงได้แก่ ข้อ 24 (3) (ก) ข้อ ก.1 ถึง ก.7 

 

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงาน 
ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า  

ไม่ผ่านการตรวจสอบ 
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
• มาตรา 55 “เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัตติาม

กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท” 
• มาตรา 9 (1) และ มาตรา 21 (1) “ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้ 

เจ้าของโรงงาน / อาคาร ควบคุมต้องปฏิบัติ 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซ่ึงมีความไม่สอดคล้อง
ประเภทร้ำยแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไม่สอดคล้อง  ขั้นตอนที่ 

(ก.1)  • การไม่มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร  
• การไม่ก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท างาน

ด้านการจัดการพลงังานตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 1 

 

(ก.2)  
 

• การไม่ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ทั้งในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและภาพรวมของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการน าวิธีการจัดการพลงังานมาใช้ 
เป็นครั้งแรก 

ขั้นตอนที่ 2 
 

(ก.3)  
 

• การไม่มีนโยบายอนุรกัษ์พลังงานเป็นเอกสาร  
• การไม่ก าหนดนโยบายอนรุักษ์พลงังานให้มีสาระส าคัญตาม 

ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
• การไม่ประเมินศักยภาพการอนรุักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการในข้อใดเลยที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 3 

 
ขั้นตอนที่ 4 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซ่ึงมีความไม่สอดคล้อง
ประเภทร้ำยแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอยีดความไมส่อดคลอ้ง  ขัน้ตอนที ่
(ก.4)  • การไมก่ าหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์

พลงังาน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
ประกาศน้ี  

• การไมก่ าหนดแผนการฝึกอบรมและ
กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ 
การอนุรกัษพ์ลงังาน 

ขัน้ตอนที ่
5 
 

ขัน้ตอนที ่
5  
 

(ก.5)  
 

• การไมด่ าเนินการตรวจสอบและวเิคราะห์
การปฏบิตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์
พลงังานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ก าหนด 
ในประกาศน้ี  

• การไมต่ดิตามผลการด าเนินการของการ
ฝึกอบรมและกจิกรรม 
เพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

ขัน้ตอนที ่
6 

 
 
ขัน้ตอนที ่

6 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซ่ึงมีความไม่สอดคล้อง
ประเภทร้ำยแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไม่สอดคล้อง  ขั้นตอนทึ่ 

(ก.6)  
 

• การไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 
ภายในองค์กรเป็นเอกสาร  

• การไม่ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้  

• การไม่ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการ 
จัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้  

• การไม่น าผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
น าเสนอคณะท างานด้านการจัดการพลังงานเพื่อทบทวน  
วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานในรอบปี  

• การไม่มีผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของ 
การจัดการพลังงาน 

ขั้นตอนที่ 7 
 

ขั้นตอนท่ี 7 
 

ขั้นตอนที่ 8 
 

ขั้นตอนที่ 8 
 
 

ขั้นตอนท่ี 8 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซ่ึงมีความไม่สอดคล้อง
ประเภทร้ำยแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไม่สอดคล้อง  ขั้นตอนที่ 

(ก.7)  
 

• การไม่เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
• การไม่เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 

การจัดการพลังงานภายในองค์กร 
• การไม่เผยแพร่ในเรื่องของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
• การไม่เผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดๆ ให้บุคลากรในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง 

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 7 

 
ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 5 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ความไม่สอดคล้องประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสาร
ขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ  

การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภทไม่ร้ายแรงได้แก่ ข้อ 24 (3) (ข) ข้อ ข.1 ถึง ข.4 
 

 

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงาน 
ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผล 

การพิจารณาว่า ผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขในปีต่อไป 
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การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภท
ไม่ร้ำยแรง 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไม่สอดคล้อง  ขั้นตอนที่ 

(ข.1)  
 

• การมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  
เป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชือ่โดยเจ้าของโรงงานควบคุม 
หรือเจ้าของอาคารควบคุม 

• การมีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
เป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชือ่โดยเจ้าของโรงงานควบคุม 
หรือเจ้าของอาคารควบคุม 

• การมีนโยบายอนุรกัษ์พลังงานเป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ 
โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

ขั้นตอนที่ 1 
 
 

ขั้นตอนที่ 7 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 



56 
*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไม่สอดคล้อง  ขั้นตอนที่ 

(ข.2)  
 

• การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานด้าน 
การจัดการพลังงานสอดคล้องกับสาระส าคัญบางข้อตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

• การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุก 
หน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบ 
ทุกองค์ประกอบตามที่ก าหนด  

• การก าหนดนโยบายอนรุักษ์สอดคล้องกับสาระส าคัญบางข้อตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง  

• มีการประเมินศักยภาพการอนรุักษ์พลังงาน การตรวจประเมิน 
การจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ของการจัดการพลังงานในบางข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี ้

ขั้นตอนที่ 1 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 

 

 
ขั้นตอนที่ 3 

 
ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตอนที่ 7 
ขั้นตอนที่ 8 

 

การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภท
ไม่ร้ำยแรง 
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*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไม่สอดคล้อง  ขั้นตอนที่ 

(ข.3)  
 

• ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพ 
การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ 
ในการก าหนดมาตรการอนรุกัษ์พลังงานด้านไฟฟา้และด้านความร้อน  
และผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏบิัติตามเป้าหมาย 
และแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  

• ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนรุกัษ์พลังงาน
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นตอนที่ 5 
ขั้นตอนที่ 6 

 
 

ขั้นตอนที่ 6 
 

การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภท
ไม่ร้ำยแรง 
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*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

รายละเอียดความไม่สอดคล้อง  ขั้นตอนที่ 

(ข.4)  
 

• มกีารเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้ว แต่บุคลากรของ 
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้รับทราบไม่ทั่วถึง เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นตอนที่ 5 
ขั้นตอนที่ 7 

 
 

การตดัสินความสอดคลอ้ง การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภท
ไม่ร้ำยแรง 



ตัวอย่ำงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 

2. ข้อมูลผู้ตรวจสอบ 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้ช านาญการ และผู้ช่วย
ผู้ช านาญการ ลงชื่อทุกแผ่น 
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ตัวอย่าง แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน 

3. สรุปผลการ
ตรวจสอบ 

4. ระบุรายละเอียดความไม่สอดคล้อง 
ประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) 
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ตัวอย่าง แบบรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน 

5. รายละเอียดความไม่สอดคล้อง 
ประเภทร้ายแรง (Major) 
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228/13  Soi Ladprao 10, Ladprao Road,  
Jompol, Jatujak, Bangkok 10900 Thailand 

T: +66 (0) 2589 3981 

F: +66 (0) 2954 5722 

E: info@phoenixy.com 

www.phoenixy.com      

PHOENIX CONSULTING GROUP 

 

Thank you 

mailto:info@phoenixy.com


นายโสภณ มณีโชติ 
ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุมตามกฎหมาย 



2 

ข้อก าหนด 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลงังาน
ในโรงงานควบคมุและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบ 

ข้อก าหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน 
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ข้อก าหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน 

 

การด าเนินการจัด
การพลังงานของโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคมุ 

• หลักฐานและเอกสาร 
• การสัมภาษณ์ 
• การปฏิบัติจริง 

เทียบ 
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สรุปผลการตรวจสอบและรับรองฯ 

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ตรวจประเมินและหาหลกัฐานตามขอ้ก าหนด 

พิจาณาความสอดคลอ้งกบั 

*เกณฑก์ารตรวจสอบ 

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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การตัดสินความสอดคล้อง 

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) ประเภทร้ายแรง (Major) 

ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง 
ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในเชิง
ปฏิบัต ิ
 
 
 

ข้อ 24 (3)(ข) 

การไม่มีเอกสารในการด าเนินการจัดการพลังงาน 
หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติงานจริงตามข้อใดข้อ
หนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 
 

 

ข้อ 24 (3)(ก) 

ความไม่สอดคล้อง 
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Q & A 
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ขอให้มีความสุขในการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานในรอบต่อไป 



 
การตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน 

 
นายโสภณ มณีโชติ 

ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 



การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ตรวจสอบและรับรองการ

จัดการพลังงาน 
• กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

• ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพ 

การก าหนดเป้าหมายและแผน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน 

การทบทวน วิเคราะห ์
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการ 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการ 

2 



ขั้นตอนที่ 1 
คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

3 



1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

2. การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะท างานฯ 

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

ประเด็นส าคัญ 



ขั้นตอนที่ 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

ครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง
หรือไม่? 

วันที่ประกาศ
สอดคล้อง/Update 
หรือไม่? 

ลงนามโดยใคร? 



ขั้นตอนที่ 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
2. การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะท างานฯ 



ขั้นตอนที่ 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 



ขั้นตอนที่ 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 



ขั้นตอนที่ 2 
การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องต้น 
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1. ความครบถ้วนในการประเมนิทุกมิต ิ

2. ความครบถ้วนในการประเมนิทุกหน่วยงานย่อย 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 

ประเด็นส าคัญ 



ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ครบทุกมิติ
หรือไม่? 

ครบทุก
หน่วยงานย่อย
หรือไม่? 



1. ท่านมีความเข้าใจในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นอย่างไรบ้าง? (อธิบายพอสังเขป) 

2. พพ. น าตาราง EMM มาใช้เนื่องจากต้องการวัดอะไร และ EMM ใช้
งานอย่างไร ผลที่ได้เน้นอะไรบ้าง ผู้ตรวจสอบฯควรแนะน าอะไรบ้าง? 
(อธิบายพอสังเขป) 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 

ค าถาม? (10 นาท)ี 



ขั้นตอนที่ 3 
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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1. เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

ประเด็นส าคัญ 



ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

1. เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

ครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง
หรือไม่? 

วันที่ประกาศ
สอดคล้อง/Update 
หรือไม่? 

ลงนามโดยใคร? 



ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
1. เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน 



ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 



ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 



ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
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1. ข้อมูลการใช้พลังงาน 

2. การใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วยผลผลิต 

3. การประเมินเครื่องจักรที่มีนัยส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเด็นส าคัญ 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
1. ข้อมูลการใช้พลังงาน ไม่รวมการใช้พลังงานในระบบ

ขนส่ง, ในครัวเรือน และผลิตไฟฟ้า 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
1. ข้อมูลการใช้พลังงาน 

มีที่มาอย่างไร? 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
1. ข้อมูลการใช้พลังงาน 

ท าไมตัวเลขถึงไม่เท่ากัน? 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
2. การใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วยผลผลิต 

ท าไมเดือนนี้ค่า SEC สูง
กว่าเดือนอื่นๆ? 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การประเมินเครื่องจักรที่มีนัยส าคัญ 



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
3. การประเมินเครื่องจักรที่มีนัยส าคัญ 



1. จงเรียงล าดับข้อมลูเครื่องจักรทีม่ีนยัส าคัญตามข้อมลูต่อไปนี้ 

- เครื่องท าน้ าเย็นขนาด 150 kW จ านวน 1 เครื่อง ใช้งาน 24 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ปี  
ใช้งานมาแลว้ 15 ป ี

- หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8 ขนาด 36 W จ านวน 1,000 หลอด ใช้งาน 24 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ปี 
ใช้งานมาแล้ว 10 ปี 

- เครื่องอัดอากาศขนาด 50 kW จ านวน 2 เครื่อง ใช้งาน 16 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ปี  
ใช้งานมาแลว้ 5 ป ี

- เครื่องฉีดพลาสตกิขนาด 10 kW จ านวน 20 เครื่อง ใช้งาน 16 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ปี  
ใช้งานมาแลว้ 1 ป ี

- ปั้มน้ าขนาด 5.5 kW จ านวน 3 เครื่อง ใช้งาน 16 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ปี ใช้งานมาแลว้ 15 ป ี

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ค าถาม? (15 นาท)ี 



ขั้นตอนที่ 5 
การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  

แผนฝึกอบรม และกิจกรรมฯ 
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1. ในขั้นตอนที่ 5 โรงงาน/อาคารควบคุมต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง? 
(อธิบายพอสังเขป) 

2. ในขั้นตอนที่ 5 ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้อง
ตรวจสอบอะไรบ้าง? (อธิบายพอสังเขป) 

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ค าถาม? (15 นาท)ี 



1. การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

2. การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

3. รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

4. การก าหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเด็นส าคัญ 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1. การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
เหมาะสมหรือไม่? 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

2. การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

คิดจากค่าไฟเฉลี่ย (kWh/บาท) 
ของรอบปีที่ผ่านมา 

คิดเทียบผลประหยัดกับปริมาณการ
ใช้พลังงานรวมในรอบปีที่ผ่านมา 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

3. รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
- มาตรการปิดไลน์การผลิต 1 ไลน์ 

ผลประหยัด 

8) = 9) – 10) 

- ต้องมีรายละเอียดมาตรการที่แสดงการค านวณถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

3. รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
- ประเด็นที่พบบ่อยจากการทวนสอบในเรื่องรายละเอียดการค านวณมาตรการ 

ประเด็นที่พบ ข้อแนะน า 

1. ข้อมูลในขั้นตอนที่ 5 ไม่ตรงกัน (เป้าหมาย, แผน, 
รายละเอียดการค านวณ) 

 - ตรวจสอบข้อมูลต่างๆในขั้นตอนที่ 5 ให้ตรงกัน 

2. มีการค านวณที่ภาระโหลด 100% ในบางเครื่องจักร 
ซึ่งไม่เหมาะสม 

 - ในบางเครื่องจักร เช่น เครื่องปรับอากาศ, ฮีตเตอร,์ เครื่อง
อัดอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีมีการตัด-ต่อ, Load-Unload ควร
ประเมินเปอร์เซ็นต์การตัดต่อ หรือ Load-Unload ด้วย 

3. มาตรการลดอากาศร่ัวไหล ค านวณจากการนับจุด
รั่วไหล 

 - ควรค านวณด้วยวิธีการทดสอบแบบ No-Load Test 

4. มาตรการด้านแสงสว่างคิดเฉพาะค่าก าลังของหลอดไฟ  - ในหลอดไฟบางประเภทมีการใช้งานร่วมกับบัลลาสต ์ต้องน า
ค่าก าลังไฟฟ้าของบัลลาสต์มาคิดด้วย 

5. การตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้ามีเพียงการตรวจวัดกระแส 
(A) แล้วน ามาค านวณเป็นก าลังไฟฟ้า (kW) 

 - ถ้าสามารถตรวจวัดเป็น kW ได้ ควรด าเนินการเพื่อให้ได้
ค่าที่ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

3. รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
- ประเด็นที่พบบ่อยจากการทวนสอบในเรื่องรายละเอียดการค านวณมาตรการ (ต่อ) 

ประเด็นที่พบ ข้อแนะน า 
6. มาตรการด้าน House-keeping ใช้ร้อยละผลประหยัด

จากเอกสารเผยแพร่ของ พพ. ในการค านวณ 
 - เพื่อความน่าเชื่อถือในผลประหยัด ควรมีการสุ่ม

ตรวจวัดจริงจากกลุ่มตัวอย่างที่ด าเนินการ 

7. มาตรการด้านความร้อนไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก    
ไม่มีเครื่องมือตรวจวัด จึงใช้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
รวมทั้งปีลบกัน 

 - ควรมีการเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจงมาตรการ (เช่น พิกัด, 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง, ชั่วโมงการท างาน เป็นต้น) 
และใช้วิธีการประเมินผลประหยัดตามหลักวิศวกรรม 

8. มีการระบุข้อบกพร่องในการค านวณ แต่ไม่ได้แนะน า
แนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง 

 - แนะน าแนวทางการค านวณที่ถูกต้อง 

9. รายละเอียดในขั้นตอนที่ 6 ไม่สอดคล้องกับในขั้นตอน
ที่ 5 

 - ในกรณีท่ีผลที่เกิดข้ึนจริงไม่สอดคล้องกับแผนใน
ขั้นตอนที่ 5 ควรแนะน าให้โรงงาน/อาคารแนบเอกสาร
รายละเอียดการค านวณประกอบเพิ่มเติม 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

3. รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
- ประเด็นที่พบบ่อยจากการทวนสอบในเรื่องรายละเอียดการค านวณมาตรการ (ต่อ) 

ประเด็นที่พบ ข้อแนะน า 
10. ขั้นตอนที่ 6 ค านวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดข้ึน

จริงเฉพาะช่วงเวลาที่เหลือหลังจากด าเนินการ
มาตรการเสร็จ (เช่น ท ามาตรการเสร็จเดือนที่ 9 คิด
ผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนเพียง 3 เดือน) 

 - ต้องประเมินผลประหยัดเป็น ผลประหยัด/ปี 

11. การค านวณผลประหยัดไม่สอดคล้องกับสัดส่วนการใช้
พลังงาน (เช่น สัดส่วนการใช้พลังงานระบุว่าใช้ไฟฟ้า
แสงสว่าง 300,000 kWh/ปี แต่ผลประหยัดมาตรการ
ไฟฟ้าแสงสว่างเท่ากับ 400,000 kWh/ปี)  

 - รายละเอียดการค านวณมาตรการควรสอดคล้องกับ
สัดส่วนการใช้พลังงาน 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

4. การก าหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

ชื่อบุคคล 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

5. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม และกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 



ขั้นตอนที่ 6 
การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ 
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ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ 

ประเด็นส าคัญ 



ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ 

เพราะเหตุใดถึงเท่ากัน? 



ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมาย และแผนมาตรการ แผนฝึกอบรม 
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1. การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
เหมาะสมหรือไม่? 



ขั้นตอนที่ 7 
การตรวจ ติดตาม และประเมินการจัด

การพลังงานภายในองค์กร 
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร 

ประเด็นส าคัญ 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร 

2. การตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร 

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัด
การพลังงานในองค์กร 



ขั้นตอนที่ 7 การตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร 

ลงนามโดยใคร? 

วันที่ประกาศ
สอดคล้อง/Update 
หรือไม่? 



ขั้นตอนที่ 7 การตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร 

ลงนามโดยใคร? 

วันที่สอดคล้องกับรอบปีที่จัดท ารายงานฯ
หรือไม่/สอดคล้องกับขั้นตอนที่ 8 
หรือไม?่ 



ขั้นตอนที่ 7 การตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร 



ขั้นตอนที่ 8 
การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของ

ระบบการจัดการพลังงาน 
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ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
การจัดการพลังงาน 

ประเด็นส าคัญ 

1. ช่วงเวลาในการทบทวนฯ 

2. หลักฐานการประชุม 



ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
การจัดการพลังงาน 

1. ช่วงเวลาในการทบทวนฯ 



ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
การจัดการพลังงาน 

2. หลักฐานการประชุม 



THANK YOU 
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Q & A 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 


	1._cpd_ผู้ตรวจสอบพลังงาน
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