
การเตรียมความพร้อมของโรงงานควบคมุและอาคารควบคุม 
เพื่อการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

การสัมมนาช้ีแจงแนวทาง 

โสภณ มณีโชติ 
วิศวกรเครื่องกลช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักก ำกับและอนุรักษ์พลังงำน 

กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 



ความส าคัญของผู้ตรวจสอบฯ ต่อระบบการจัดการพลังงาน 

1. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2579) 

2. ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

3. ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

4. การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ 

5. การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง 

6. การสนับสนุนการตรวจสอบฯ และรับรองจากภาครัฐ 

2 
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  ก ำกับ ดูแลส่งเสริม และช่วยเหลอืให้โรงงำนควบคุม  
และอำคำรควบคุมได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อให้มีกำรใช้พลังงำน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด 

ภายใต้พระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550) 
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  แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558- 2579) 
1. เป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน 
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2. การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ (3 กลยุทธ์ 10 มาตรการ) 

  แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558- 2579) 
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3. เป้าหมาย 10 มาตรการ 

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558- 2579) 
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4. มาตรการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558- 2579) 



8 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558- 2579) 



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

พระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำร 
อนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 

พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดโรงงำนควบคุม พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอำคำรควบคุม 

กฎกระทรวง 

มาตรฐาน 
การจัดการพลังงาน 

มำตรฐำนกำรออกแบบอำคำร 

มำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในเครื่องจักร 
 อุปกรณ์ ก ำหนดวัสดุเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 

พระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตตรวจสอบ ฯ 

คุณสมบัติ 
ผู้รับผิดชอบพลังงำน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555 
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ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
1. โครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2538 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2535 



10 

ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
2. ข้อก าหนดของระบบการจัดการพลงังานตาม พ.ร.บ.  

• กฎกระทรวง 
ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

• ประกาศกระทรวงพลงังาน  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารด าเนินการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
2. ข้อก าหนดของระบบการจัดการพลงังานตาม พ.ร.บ. (ต่อ) 
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ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบ 

ข้อก าหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน 

2. ข้อก าหนดของระบบการจัดการพลงังานตาม พ.ร.บ. (ต่อ) 



อาคารควบคุม โรงงานควบคุม 
พระรำชกฤษฎีกำ 
ก ำหนดอำคำรควบคุม พ.ศ. 2538 

พระรำชกฤษฎีกำ 
ก ำหนดโรงงำนควบคุม พ.ศ. 2540  

เครื่องวัดไฟฟ้ำตั้งแต่ 1,000  kW  ขึ้นไป /หม้อแปลงไฟฟ้ำตั้งแต่ 1,175  kVA ขึ้นไป /ใช้พลังงำนรวมตั้งแต่  20 ล้ำน MJ/ปี ขึ้นไป 

หน้าที่ 
1. จัดให้มี ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าโรงงาน/อาคารควบคุม คุณสมบัติ จ ำนวน และหน้ำที่

ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติ หน้ำที่ และจ ำนวนของผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน พ.ศ. 2552 

2. จัดให้มี การจัดการพลังงาน ตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำน 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรพลังงำนในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม  พ.ศ. 2552 
• จัดท ำระบบกำรจัดกำรพลงังงำน 
• จัดให้มีรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน เป็นประจ ำทุกปี 
• จัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน โดยผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 
• น ำรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำนเปน็สว่นหนึง่ของรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และส่งให้อธิบดี ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี 13 

ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
3. หน้าที่ของเจ้าของอาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ. 



เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

2. จัดท าระบบการจัดการพลังงาน 

ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 

3. จัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 

4. ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

สร
รห

ำ แ
ละ

ว่ำ
จ้ำ

ง 

5. จัดท ารายการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบฯ  

7. รับรายงานผลการตรวจสอบ แจ้
งร

ับท
รำ

บผ
ลก

ำร
ตร

วจ
สอ

บฯ
 

ส่งให้ พพ. ภำยในเดือน มี.ค. ของทุกปี 

6. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
4. ระบบการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ. 



โรงงาน/อาคารควบคุม 

3. ตรวจสอบรับรองการ 
จัดการพลังงานโดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ของ พพ. 

4. 
แจ

้งผ
ลก

าร
ตร

วจ
สอ

บฯ
  

ให
้โร

งง
าน

แล
ะอ

าค
าร

รับ
ทร

าบ
 

2. 
ส่ง

รา
ยง

าน
กา

รจ
ัดก

าร
พล

ังง
าน

 

1. ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
และจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

วิธีด ำเนินกำรแบบเดิม 

โรงงาน/อาคารควบคุม 

ผู้ตรวจสอบ 

4. 
ส่ง

รา
ยง

าน
ผล

กา
รต

รว
จส

อบ
 

1. ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
และจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

วิธีด ำเนินกำรแบบใหม่ 

ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
4. ระบบการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตาม พ.ร.บ. (ต่อ) 
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โรงงำนและอำคำร
ควบคุม 

ขนำดหม้อแปลงตั้งแต่ 
3,000 kW หรือ 3,530 
kVA หรือใช้พลังงำนรวม 

60 ล้ำน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัด

การพลังงาน 
ปี 2558 

โรงงำนและอำคำร
ควบคุม 

ขนำดหม้อแปลงตั้งแต่ 
2,000 kW หรือ 2,350 
kVA หรือใช้พลังงำนรวม 

40 ล้ำน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัดการ 
พลังงาน ปี 

2559 

โรงงำนและอำคำร
ควบคุม 

ขนำดหม้อแปลงตั้งแต่ 
1,000 kW หรือ 1,175 
kVA หรือใช้พลังงำนรวม 

20 ล้ำน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัด

การพลังงาน 
ปี 2560 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ มี.ค. ปี 59 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ ม.ีค. ปี 60 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ มี.ค. ปี 61 

โรงงำนควบคุมและอำคำร
ควบคุมเอกชน 

ประมาณ 2,700  แห่ง 

ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
5. การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบ ที่ผ่านมา 

ประกำศ พพ. เรื่อง กำรก ำหนดประเภท
และขนำดโรงงำนควบคุมและอำคำร
ควบคุมท่ีผู้ได้รับใบอนุญำตด ำเนินกำร
ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ในรอบปี 2558  (23  ธ.ค. 2558) 

ประกำศ พพ. เรื่อง กำรก ำหนดประเภท
และขนำดโรงงำนควบคุมและอำคำร
ควบคุมท่ีผู้ได้รับใบอนุญำตด ำเนินกำร
ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ในรอบปี 2559  (31 ส.ค. 2559) 

ประกำศ พพ. เรื่อง กำรก ำหนดประเภท
และขนำดโรงงำนควบคุมและอำคำร
ควบคุมท่ีผู้ได้รับใบอนุญำตด ำเนินกำร
ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ในรอบปี 25560  (1 ก.ย. 2560) 

โรงงำนควบคุมและอำคำร
ควบคุมเอกชน 

ประมาณ 4,300  แห่ง 

โรงงำนควบคุมและอำคำร
ควบคุมเอกชนทั้งหมด 

ประมาณ 8,000  แห่ง 
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ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

• คือใคร 
• ท าหน้าที่อะไร 
• หาข้อมูลได้จากที่ไหน 
• เลือกอย่างไร 



ผู้ตรวจสอบและรับรอง หมำยควำมว่ำ ผู้มีอ ำนำจตรวจสอบและรับรอง 
กำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 47  
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามมาตรา 48/1 
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
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ผู้ได้รับใบอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 175 ใบอนุญำต  
• ประเภทบุคคลธรรมดำ  114  ใบอนุญำต 
• ประเภทนิติบุคคล     61  ใบอนุญำต 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยำยน 2560) 

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
1.  ผู้ตรวจสอบฯ คือใคร ???? 
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ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

กรรมการหรือผู้จดัการของนิตบิคุคล หรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิตบิคุคล ต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม ข้อ 3 (1) (จ) 

 

มีสญัชาตไิทย 

 

ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่ก าหนดให้การจัด
การพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 

ข 

ก 

ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต หรือไมเ่คยถกูเพิกถอนใบอนญุาตที่
ออกตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ในระยะเวลา 3 ปี
ก่อนวนัขอรับใบอนญุาตหรือไมเ่คยเป็นผู้ เคยต้องโทษค าพิพากษาถึงที่สดุใน
ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน เว้นแตพ้่นโทษ
มาแล้วไมน้่อยกวา่สามปีก่อนวนัขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจดั
การพลงังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

มีผู้ช านาญการ และผู้ชว่ยผู้ช านาญการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 
ผู้ช านาญการอยา่งน้อย 1 คน มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ) 
ผู้ชว่ยผู้ช านาญการอยา่งน้อย 2 คน มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ) 

ค 

ง 

จ 

บุคคลธรรมดา ข้อ 3 (1) 
ต้องจดทะเบียนนิตบิคุคลตามกฎหมายไทย และมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ประกอบธุรกิจหรือให้บริการเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน หรือการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลงังาน 

นิตบุิคคล ข้อ 3 (2) 

กรรมการหรือผู้จดัการของนิตบิคุคล หรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิตบิคุคลอยา่งน้อย 1 คน ต้องมีคณุสมบตัติาม  
ข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) 

ก 

ค 

ง 

ได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายวา่
ด้วยวิศวกร และมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม 
ตาม ข้อ 3 (1) (ง) และ (จ)  

ข 

1.  ผู้ตรวจสอบฯ คือใคร ???? (ต่อ) 



ลักษณะงาน ภาคึวิศวกรพเิศษ ภาคีวิศวกร  สามัญวิศวกร  วุฒวิิศวกร 

(1) งานให้ค าปรึกษา  ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคมุ สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ได้ตามงาน ประเภท และขนาด
ท่ีระบไุว้ในใบอนญุาต  

ท ำไมไ่ด้  ท ำไมไ่ด้  
 
 

ท าได้ทกุขนาด 

(2) งานวางโครงการ  • ท่ีมีขนำดไมเ่กิน 2,000 กิโลวตัต์ หรือ 
• ใช้ควำมร้อนไมเ่กิน 40 ล้ำนเมกะจลูตอ่ปี 

 
 

ท ำได้ทกุขนำด (3) งานออกแบบและค านวณ  • ท่ีมีขนำดไมเ่กิน 1,000 กิโลวตัต์ หรือ  
• ใช้ควำมร้อนไมเ่กิน 20 ล้ำนเมกกะจลูตอ่ปี 

(4) งานพจิารณาตรวจสอบ  ท ำไมไ่ด้ 

ที่มา: ข้อบงัคบัสภำวิศวกร ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล พ.ศ. 2551 

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครือ่งกล 

ขอบเขตและความสามารถของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  
สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล แต่ละระดับ 

ประเภทงานของสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มี 7 ประเภทงาน  
1. เคร่ืองจกัรกล 
2. เคร่ืองก ำเนิดไอน ำ้หรือไออยำ่งอ่ืน ภำชนะรับแรงดนั หรือเตำอตุสำหกรรม 
3. หม้ออดัอำกำศ หรือหม้ออดัก๊ำซ 
4. เคร่ืองปรับอำกำศหรือเคร่ืองท ำควำมร้อน 

ประเภทงานที่ 6 การจัดการพลังงาน  

5. ระบบของไหลในทอ่รับแรงดนั หรือสญุญำกำศ 
6. การจัดการพลังงาน 
7. ระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยั 

หมำยเหตุ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสำขำเดียวที่ระบุงำนกำรจัดกำรพลังงำน เป็นงำนของสำขำ 



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครือ่งกล 
ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน) 

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

ด้านหลัง 
4. สำขำงำน สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 
5. ลักษณะงำน  งำนพิจำรณำตรวจสอบกำร
จัดกำรพลังงำน 
6. ประเภทและขนำดงำน เช่น ทุกประเภท ทุก
ขนำด, ขนำดไม่เกิน….กิโลวัตต์, ขนำดไม่เกิน….กิโลวัตต์, 
หรือใช้ควำมร้อนไม่เกิน….ล้ำนเมกกะจูล 



ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ผู้ช านาญการ อย่างน้อย 1 คน ผู้ช่วยผู้ช านาญการ อย่างน้อย 2 คน 
ท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ และจัดท ำรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน 
(กฎกระทรวงข้อ 4) 

ท ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรในกำรตรวจสอบฯ 
และช่วยผู้ช ำนำญกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และรับรองกำรจัดกำรพลังงำน (กฎกระทรวงข้อ 4) 

• ตรวจได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบกำรตรวจสอบ (กฎกระทรวงข้อ 4) 
• ต้องไม่เป็นผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรให้กับผู้รับใบอนุญำตรำยอื่นในเวลำเดียวกัน  

และต้องไม่เป็นบุคลำกรประจ ำของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมที่เข้ำไปด ำเนินกำรตรวจสอบฯ 
(กฎกระทรวงข้อ 5) 

• กำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องด ำเนินกำรโดย ผู้ช ำนำญกำร อย่ำงน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำรอย่ำงน้อย 2 คน  
(กฎกระทรวงข้อ 6) 

ที่มำ: กฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรอง 
       กำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2555 

2. หน้าที่ และเงื่อนไขที่ผู้ตรวจสอบฯ ต้องปฏิบัติ ???? 



ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

* ประกำศกระทรวงพลังงำน เร่ืองหลักเกณฑ์ และวิธีกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนในโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม พ.ศ. 2552 

*หน้าที่ รายละเอียด 
1.  ตรวจสอบรำยงำน 

กำรจัดกำรพลังงำน 
พิจำรณำควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำรและหลักฐำน ซึ่งอำจรวมถึงกำรสอบถำมหรือ
สัมภำษณ์บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องตำมข้อก ำหนดของวิธีกำรจัดกำรพลังงำน 

2.  เสนอข้อคิดเห็นกำรปรับปรุง
วิธีกำรด ำเนินกำรจัด
กำรพลังงำน 

1. กรณีท่ีเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือโรงงำนควบคุมด ำเนินงำนไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนดของวิธีกำร
จัดกำรพลังงำน 

2. กรณีท่ีไม่พบข้อบกพร่องแต่มีโอกำสท่ีจะปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 

3.  จัดท ำรำยกำรกำรตรวจสอบ
ตำมข้อก ำหนด 

ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย 
1. ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน 
2. ผลกำรตรวจประเมินว่ำมีหรือไม่มีหลักฐำน ในกรณีท่ีมีหลักฐำน ให้ระบุชื่อของหลักฐำนควำม

สอดคล้องหรือควำมไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนด รวมถึงกำรระบุประเภทขอควำมไม่สอดคล้องใน
กรณีร้ำยแรง หรือไม่ร้ำยแรง และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำน
ในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อก ำหนด 

4.  จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และรับรองฯ 

น ำรำยกำรตรวจสอบท่ีจัดท ำขึ้น มำท ำเป็นสรุปผลกำรตรวจสอบ ต้องมีรำยละเอียดประกอบด้วย  
ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน ผลกำรตรวจประเมิน และควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยต้องลงลำยมือ
ชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ  

2. หน้าที่ และเงื่อนไขที่ผู้ตรวจสอบฯ ต้องปฏิบัติ ???? (ต่อ) 



ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 



25 

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 



ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
3. หาข้อมูลผู้ตรวจสอบฯ ได้จากที่ไหน ???? 

www.dede.go.th 
กำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับอำคำรโรงงำนควบคุม 



ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
4. แนวทางการว่าจ้างผูต้รวจสอบฯ 

ค่าตอบแทนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน = 
   (อัตรำค่ำจ้ำงผู้ช ำนำญกำร (ต่อวัน)                  x  จ ำนวนวันที่ใช้ในกำรตรวจสอบ)   + 
   (อัตรำค่ำจ้ำงผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร คนท่ี 1 (ต่อวัน)  x  จ ำนวนวันที่ใช้ในกำรตรวจสอบ)   + 
   (อัตรำค่ำจ้ำงผูช้่วยผู้ช ำนำญกำร คนท่ี 2 (ต่อวัน)  x  จ ำนวนวันที่ใช้ในกำรตรวจสอบ) 

หมำยเหตุ ไม่รวมถึงค่ำเดินทำงและท่ีพักของผู้ช ำนำญกำรและผู้ช่วยผู้ช ำนำญกำร 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคมุแต่ละแห่ง 
ต้องด าเนินการโดย ผู้ช านาญการ อย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช านาญการ อย่างน้อย 2 คน  

(กฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต 
และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2555 ข้อ 6) 



ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
4. แนวทางการว่าจ้างผูต้รวจสอบฯ (ต่อ)  

ปัจจัยในการพิจารณาความซับซ้อนของ 
ระบบการจัดการพลังงาน (Complexity) 

1. ปริมำณกำรใช้พลังงำนทั้งปี  
(Annual energy consumption) 
 

2. จ ำนวนแหล่งพลังงำน (ไฟฟ้ำ+ควำมร้อน) 
(Number of energy sources) 
 

3. จ ำนวนกำรใช้พลังงำนที่มีนัยส ำคัญ 
(Number of significant energy uses) 
 

4. จ ำนวนมำตรกำรกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 

5. จ ำนววนหลักสูตร / กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
 

6. จ ำนวนพนักงำน 

จ านวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับ……. 



การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ 
1. ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองฯ  

1. แต่งต้ังทีมผู้ตรวจสอบ 

2. จัดท ำแผนงำนและก ำหนดกำรตรวจสอบ 

3. จัดเตรียมรำยกำรตรวจสอบ 

4. ตรวจสอบรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน 

5. ตรวจสอบ ณ โรงงำนควบคุม/อำคำรควบคุม 

6. สรุปผลกำรตรวจสอบ 

7. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและส่งให้กับ 
อำคำรควบคุม/โรงงำนควบคุม 

อย่างน้อย !!! 
ผู้ช ำนำญกำร 1 คน, ผู้ช่วยฯ 2 คน 



การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ 
2. การด าเนินการตรวจสอบและรบัรองฯ 

ข้อก าหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน 

 

การด าเนินการจัด
การพลังงานของโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคมุ 

• หลักฐานและเอกสาร 
• การสัมภาษณ์ 
• การปฏิบัติจริง 

เทียบ 



การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ 
3. การตัดสินความสอดคล้องฯ  โดยผู้ตรวจสอบฯ 

พิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมกับข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยต้องมี
หลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติจริงที่
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 

Criteria 
“X” 

Evidence 
“X” 

Audit Finding  
= Conform 

Criteria 
“X” 

Evidence 
“Z” 

Audit Finding  
= Non Conform 
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  1) สอดคล้องกับข้อก าหนด - ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดครบถ้วนและถูกต้องครบทกุข้อ  
“ผ่านการตรวจสอบ” 

  2) ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) - ควำมไม่สอดคล้องของ
เอกสำรขณะที่ปฏบิัติจรงิ ควำมไม่สอดคล้องหรือควำมคลำดเคลือ่นในเชิงปฏิบัต ิกำร
ปฏิบัติซึ่งมีควำมไม่สอดคล้องประเภทไม่ร้ำยแรงได้แก ่ข้อ 24 (3) (ข) ข้อ ข.1 ถึง ข.4 
“ผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขในปีต่อไป” 

 3) ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง (Major) – กำรไม่มีเอกสำรในกำร
ด ำเนินกำรจดักำรพลังงำน/ไม่มหีลักฐำนกำรปฏบิัตจิริงตำมข้อใดข้อหนึ่งของวิธีกำรจัด
กำรพลังงำนท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง กำรปฏิบัติซึ่งมีควำมไม่สอดคลอ้งประเภท
ร้ำยแรงได้แก่ ข้อ 24 (3) (ก) ข้อ ก.1 ถึง ก.7 
“ไม่ผ่านการตรวจสอบ” 

การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ 
3. การตัดสินความสอดคล้องฯ  โดยผู้ตรวจสอบฯ (ต่อ) 
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การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ 
3. การตัดสินความสอดคล้องฯ  โดยผู้ตรวจสอบฯ (ต่อ) 

 

 

พิจารณาความสอดคลอ้งกบั 

* เกณฑก์ารตรวจสอบ 

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) 



การตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ 
4. รายงานผลการตรวจสอบฯ  โดยผู้ตรวจสอบฯ 

1. รำยกำร
ตรวจสอบ(Check 

list) (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 26) 

• ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน  
• ผลกำรตรวจประเมินว่ำมีหรือไม่มีหลักฐำน ในกรณีที่มีหลักฐำนให้ระบุ

ชื่อของหลักฐำน ควำมสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนด รวมถึง
ก ำหนดประเภทของควำมไม่สอดคล้องในกรณีร้ำยแรง หรือไม่ร้ำยแรง 

• ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงวิธีกำรจัดกำรพลังงำนแต่ละขั้นตอนให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนด 

2. รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ 

(ประกาศกระทรวงฯ 
ข้อ 27) 

• ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน 
• ผลกำรตรวจประเมิน 
• ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ตรวจสอบฯ ต้องส่งให้โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคมุ 
ที่เข้าด าเนินการตรวจสอบฯ !!!! 
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  ตัวอย่ำง รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check list) 

ขั้นตอนที่ 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

ช านาญการ และผู้ช่วยผู้ช านาญการ  
ลงชื่อทุกแผ่น 



ตัวอย่ำง รายงานผลการตรวจสอบฯ 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐำน 

2. ข้อมูลผู้ตรวจสอบ 

ผู้รับใบอนุญาต ผู้ช านาญการ และผู้ช่วย
ผู้ช านาญการ ลงชื่อทุกแผ่น 



3. สรุปผลกำร
ตรวจสอบ 

4. ระบุรำยละเอียดควำมไม่สอดคล้อง 
ประเภทไม่ร้ำยแรง (Minor) 

ตัวอย่ำง รายงานผลการตรวจสอบฯ 



5. รำยละเอียดควำมไม่สอดคล้อง 
ประเภทร้ำยแรง (Major) 

 ตัวอย่ำง รายงานผลการตรวจสอบฯ 



การตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ 
5. ความคิดเห็นต่อการด าเนนิการตรวจสอบฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ 



การตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ 
5. ความคิดเห็นต่อการด าเนนิการตรวจสอบฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



การตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ 
5. ความคิดเห็นต่อการด าเนนิการตรวจสอบฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ (ต่อ) 



การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ 



การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ 

2. รายงานการจัดการพลังงาน 1. รายงานผลการตรวจสอบฯ 

โรงงำนควบคุม/อำคำรควบคุมต้องส่งรำยงำนผลตรวจสอบและรับรอง 
กำรจัดกำรพลังงำน ประจ ำปี 2560 
ให้ พพ. ภายใน 31 มีนาคม 2561 

รายงานผลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 



การสนับสนุนการตรวจสอบฯ และรับรองจากภาครัฐ (รอประกาศ) 

โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมเอกชน 

มีสิทธิขอรับการ
สนับสนุนได้ 1 ครั้ง 

โครงการส่งเสริมการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงาน 

วัตถุประสงค์ 
• เพ่ือส่งเสริมให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการจัด

การพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
• เพื่อสนับสนุนค่าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ด าเนินการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและมีการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีผลประหยัดที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน 

• เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่
ด าเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด โดยใช้เป็น
กลไกส าคัญในการตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
ระบบการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
อันจะก่อให้เกิดผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืนต่อไป 

ตั้งแต่ปี 2559 -2561 



คณุสมบติัผู้ขอรบั 
การสนับสนุน1 

โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมภาคเอกชน ซึ่งไดข้ึน้ทะเบยีนกบั พพ. แลว้ และมคีุณสมบตั ิขอ้ใดขอ้หน่ึง
ต่อไปน้ี 
‐ ใชเ้ครื่องวดัไฟฟ้าหรอืตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาดรวมกนัตัง้แต่ 1,000 kW หรอื 1,175 kVA ขึน้ไป 
‐ ใชพ้ลงังานรวมทัง้หมดในรอบปีทีผ่า่นมาเทยีบเทา่พลงังานไฟฟ้าตัง้แต่ 20 ลา้นเมกะจลูขึน้ไป 
‐ โรงงานควบคุมหรอือาคารควบคุมดงักลา่ว ตอ้งไมเ่คยไดร้บัการสนบัสนุนเงนิ 40,000 บาทจากโครงการ

สง่เสรมิการด าเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานดว้ยกลไกการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังานการ
จดัการพลงังานตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ทีผ่า่นมา 

หลกัเกณฑ ์
การสนับสนุน2 

‐ ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังานในรอบปี 2560 โดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาตฯ จาก พพ.  
‐ ตอ้งสง่รายงานผลการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังานรอบปี 2560 ภายใน 31 มนีาคม 2561 
‐ ต้องได้รบัผลการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังานเป็น “ผ่านการตรวจสอบ” หรือ “ผ่านการ

ตรวจสอบแต่ตอ้งแกไ้ข” 
‐ ตอ้งมผีลการอนุรกัษ์พลงังานจากการจดัท าระบบการจดัการพลงังานรอบปี 2560 ในสดัส่วนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1.5 ของปรมิาณการใช้พลงังานรวม หรอืมผีลประหยดัจากการด าเนินการมาตรการอนุรกัษ์
พลงังานไมน้่อยกวา่ 300,000 เมกะจลู 

‐ ตอ้งยืน่ใบสมคัรขอรบัการสนบัสนุนภายใน 31 พฤษภาคม 2561 

วงเงินสนับสนุน 40,000 บาท/ราย 

1 สามารถตรวจสอบประกาศรายชือ่โรงงานและอาคารควบคุมทีต่อ้งมผีูต้รวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังานไดท้ีเ่วบ็ไซด ์www.dede.go.th 
2 ยดึถอืตามผลการทวนสอบและพจิารณาของ พพ.เป็นทีส่ ิ้นสุด 

การสนับสนุนการตรวจสอบฯ และรับรองจากภาครัฐ (รอประกาศ) 
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