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ค าน า 

การตรวจสอบละรับรองละการตรวจประมินระบบการจัดการพลังงาน หรือทีไรียกวา Energy 
Management System Audit ป็นครืไองมือพืไอยืนยันวาองค์กรทีไถูกตรวจประมิน ิAuditี มีการจัดการ
ละการปฏิบัติดຌานพลังงานทีไหมาะสม พียงพอทีไจะน าเปสูปງาหมายดຌานพลังงานทีไก าหนดเวຌ อีกทัๅงหากน า
การตรวจประมินทีไป็นระบบมา฿ชຌอยางสมไ าสมอ จะชวยปรับปรุงผลการด านินงาน (Performance) ดຌาน
พลังงานขององค์กรดยชีๅ฿หຌหในจุดขใงละจุดออนของระบบการจัดการพลังงานสามารถน าเปสูการขยายผล
ละการปรับปรุงทีไหมาะสมตอเป การตรวจประมินมีดຌวยกัน ใ ประภท เดຌก 

 การตรวจประมินภาย฿น (Internal Audit) หรือบางครัๅงรียกวา First Party Audit ป็นการ
ตรวจประมินดยบุคลากรภาย฿นขององค์กร ฿นบางครัๅงอาจ฿หຌบุคลากรจากหนวยงานภายนอก
มาตรวจประมินตป็นการด านินงาน฿นนามขององค์กร  การตรวจประมินดยคูคຌา (Supplier Audit) หรือบางครัๅงรียกวา Second Party Audit ป็น
การตรวจประมินดยบุคลากรของคูคຌาทีไมีผลประยชน์รวมกับองค์กรทีไถูกตรวจ  การตรวจสอบละรับรอง (Certification Audit) หรือบางครัๅงรียกวา Third Party Audit ป็น
การตรวจประมินดยบุคลากรของหนวยงานอิสระ ป็นการปรียบทียบลักษณะทีไปรากฏของ
ระบบการจัดการกับกณฑ์ทีไก าหนด หากพบวาลักษณะดังกลาวป็นเปตามกณฑ์กใจะมีการ
รับรอง (Certify)พืไอป็นหลักฐานยืนยัน 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักกณฑ์ ละวิธีการจัดการพลังงาน฿นรงงานควบคุมละอาคาร
ควบคุม พ.ศ. ๎๑๑๎ ละ ประกาศกระทรวงพลังงาน รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการด านินการจัดการพลังงาน
฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม พ.ศ. ๎๑๑๎ ก าหนด฿หຌมีทัๅงการตรวจประมินภาย฿น (Internal Audit) 
ละการตรวจสอบละรับรอง (Certification Audit) ดย฿นสวนของการตรวจสอบละรับรองนัๅนระบุ฿หຌ 
จຌาของรงงานควบคุมละจຌาของอาคารควบคุมจัด฿หຌมีการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน
ของรงงานควบคุมละอาคารควบคุมดยผูຌตรวจสอบละรับรอง ดย฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไ บุคคลหรือนิติ
บุคคลทีไอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงานอนุญาต มีหนຌาทีได านินการตามทีไก าหนด 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผูຌขอรับ฿บอนุญาต หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการขอรับ
฿บอนุญาตละการอนุญาตตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๎๑๑๑ ก าหนด฿หຌมีผูຌตรวจสอบละ
รับรองการจัดการพลังงาน ๎ ระดับ เดຌก ระดับผูຌช านาญการละระดับผูຌชวยผูຌช านาญการ ดยบุคคลหรือนิติ
บุคคลทีไประสงค์จะขอรับ฿บอนุญาตป็นผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานเมวาระดับ฿ดจะตຌองมี
คุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไก าหนด฿นขຌอ ๏ ของกฎกระทรวงฯ ซึไงหนึไง฿นคุณสมบัติ[ขຌอ ๏ ิํี 
ค]ก าหนด฿หຌผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตຌองผานการฝຄกอบรมหลักสูตรดຌานการตรวจสอบละ
รับรองการจัดการพลังงานตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไอธิบดีประกาศก าหนด 

 

 

 



 

  
  

 

คูมือการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานส าหรับผูຌตรวจสอบพลังงานฉบับนีๅ มีวัตถุประสงค์
พืไอ฿หຌผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานหรือผูຌทีไมีหนຌาทีไตรวจติดตามละประมนิการ
จัดการพลังงานตามขຌอก าหนดของระบบการจัดการพลังงาน ฿ชຌป็นนวปฏิบัติส าหรับการตรวจสอบการจัด
การพลังงานของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม รวมถึงการ฿หຌการรับรองผลการตรวจสอบดังกลาว ก
รงงานละอาคารควบคุมตอเป  

                                  ส านักก ากับละอนรุักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลงังานทดทนละอนรุักษ์พลังงาน 

พฤษภาคม ๎๑๑๒ 
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บททีไ ํ 
กณฑ์การตรวจสอบละรบัรองการจดัการพลังงาน 

การตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ป็นการตรวจสอบวาระบบการจัดการพลังงานของ
รงงานควบคุมละอาคารควบคุมป็นเปตามขຌอก าหนดของกฎหมายหรือเม ดย฿นกระบวนการตรวจสอบ
ละรับรองการจัดการพลังงาน มีค าส าคัญทีไ฿ชຌละค าจ ากัดความ ดังตอเปนีๅ 

ค า นิยาม 

กณฑ์การตรวจประมิน  
ประดในทีไพจิารณา฿นการตรวจประมินตามขຌอก าหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน เดຌก นยบายอนรุักษ์พลังงาน ปງาหมายละผนอนุรักษ์
พลังงาน วิธีการจัดการพลงังาน ป็นตຌน 

หลักฐานการตรวจประมิน  
บันทึก ขຌอความหรือขຌอมลูทีไสดงเวຌทีไกีไยวขຌองกับขຌอก าหนดการตรวจ
ประมินละสามารถตรวจสอบเดຌ  

สิไงทีไพบหในจากการตรวจ
ประมิน  

ผลทีไเดຌจากการประมินหลักฐานการตรวจประมินทียบกบัขຌอก าหนดการ
ตรวจประมิน  

ความเมสอดคลຌอง 
(Non-conformity)  

การปฏิบัตทิีไเมป็นเปตามขຌอก าหนดระบบการจัดการพลงังาน หรือเม
ป็นเปตามระบียบปฏิบัติ หรืออกสารทีไกีไยวขຌองทีไก าหนดเวຌ บง
ออกป็น ๎ ประภท ดังนีๅ 
ํ. ประภทรຌายรง (Major) หมายถึง การเมมีอกสาร฿นการด านินการ
จัดการพลังงาน หรอืเมมหีลักฐานการปฏิบัติจริงตามขຌอ฿ด ขຌอหนึไงของ
วิธีการจัดการพลงังานทีไก าหนดเวຌ฿นกฎกระทรวง 
๎ ประภทเมรຌายรง (Minor) หมายถึง ความเมสอดคลຌองของอกสาร
ขณะทีไปฏิบัติจริง ความเมสอดคลຌองหรอืความคลาดคลืไอน฿นชิงปฏิบัติ 

ขຌอคิดหในการปรับปรุง 
(Observation)  

สภาวะหรือการท างานทีไมีนวนຌมจะสงผลตอการปฏิบัติงานทีไเมป็นเป
ตามขຌอก าหนด หรือขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน฿หຌมปีระสิทธิภาพมากขึๅน  

จากค านิยามของ กณฑ์การตรวจประมิน จะหในเดຌวาการตรวจสอบละรับรองมีกณฑ์ทีไตຌอง฿ชຌ
อยู โ ประภท เดຌก 

●    ประภททีไ ํ กณฑท์ีไก าหนดดยกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักกณฑ์ ละวิธีการจัด         

      การพลังงาน฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม พ.ศ. ๎๑๑๎ ละประกาศกระทรวงพลังงาน    
        รืไองหลักกณฑ์ละวิธีการด านินการจัดการพลังงาน฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม  

พ.ศ. ๎๑๑๎ ระบบการจัดการพลังงานของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม ทุกหง 
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จะตຌองด านินการตามกณฑ์นีๅ ตาราง฿นภาคผนวก ก-๏ สดงรายการตรวจสอบการจัด
การพลังงาน฿นการด านินงานตามกณฑ์นีๅ ดยป็นหนຌาทีไของผูຌชวยผูຌช านาญการทีไจะน า
รายการตรวจดังกลาวตรวจสอบรายงานการจัดการพลั งงานทีไเดຌรับจากรงงานควบคุมละ
อาคารควบคุม 

●    ประภททีไ ๎ กณฑ์ทีไก าหนดขึๅนดยรงงานควบคุมละอาคารควบคุม เดຌก นยบาย ขัๅนตอน
การท างาน วัตถุประสงค์ ละปງาหมาย ป็นตຌน กณฑ์ประภทนีๅจะตกตางกันเประหวาง
รงงานควบคุมละอาคารควบคุม เมมีรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทีไจะมี กณฑ์นีๅ
หมือนกัน฿นทุกโ ประดใน ฿นการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตามกณฑ์ประภทนีๅ  
ผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน จะตຌองศึกษา วิคราะห์ อกสารทีไกีไยวขຌองของ
รงงานควบคุมละอาคารควบคุมทีไจะตรวจสอบละรับรองกอนริไมด านินการพืไอ฿หຌ ขຌา฿จ
ระบบการจัดการพลังงาน  
ตัวอยางชน จากรายงานการจัดการพลังงานของรงงานควบคุมหงหนึไง ผูຌตรวจสอบละรับรอง
การจัดการพลังงาน สามารถสรຌาง Energy Use Diagram เดຌตามทีไสดง฿นรูป ซึไงสามารถสรุป฿น
บืๅองตຌนเดຌวา 

รงงานหงนีๅมีกระบวนการผาเหมຌพืไอผลิตเอนๅ าซึไงคาดวาจะป็นอุปกรณ์ทีไมีนัยส าคัญสูง  ดังนัๅน  
ผูຌตรวจสอบละรับรอง ควรจัดตรียมกณฑ์ทีไจะตรวจสอบการ฿ชຌงานหมຌอเอนๅ า ชน ตรวจการควบคุม  
ปริมาณออกซิจนสวนกิน (Excess Oxygen) ป็นตຌน ผูຌตรวจสอบละรับรอง สามารถพิจารณาตามกณฑ์ 
ดังนีๅ 

โรงงาน 2 

Thermal 

ไฟฟ้า NG FO LPG 

โรงงาน 1 คลังพัสด ุ โรงอาหาร ส านักงาน 

Utility Bldg 

Forklift 

ไอน  า 

บริษัท สานฝันพลังงาน 
จ ากัด 

ระบบสงสวาง 
ระบบปรับอากาศ 
ครืไอง฿ชຌส านักงาน 

ระบบสงสวาง 
ระบบปรับอากาศ 
ครืไอง฿ชຌส านักงาน 
มอตอร์ 
อากาศอัด 

ระบบสงสวาง 
ระบบปรับอากาศ 
ครืไอง฿ชຌส านักงาน 

ระบบสงสวาง 
ระบบปรับอากาศ 
ครืไอง฿ชຌส านักงาน 
มอตอร์ 
หมຌอนึไงอาหาร 
อากาศอัด 

ระบบสงสวาง 
ระบบปรับอากาศ 
การท าอาหาร 



 

ํ - ๏ 
  

●    พบวาเมม ีprocedure ก าหนดนวทาง฿นการควบคุมการท างาน 
      ผูຌตรวจสอบละรบัรอง พิจารณา฿หຌป็น ขຌอคิดหในการปรับปรุง ิObservationี  
●    พบวาม ีprocedure ก าหนดวาตຌองควบคุม ละพบหลักฐานวามีการควบคุม ตมีคาบางคาสงู    
       กวาทีไก าหนด  

 ผูຌตรวจสอบละรบัรอง พิจารณา฿หຌป็น ขຌอคิดหในการปรบัปรงุ ิObservationี 
 ●    พบวาม ีprocedure ก าหนดวาตຌองควบคุม ตเมพบหลักฐานวามีการควบคุม  
       ผูຌตรวจสอบละรับรอง ตຌองพจิารณาตอวา ป็นความเมสอดคลຌองบบรຌายรง (Major) หรอืเม   
       รຌายรง (Minor)  

รงงานหงนีๅมีการ฿ชຌอากาศอัด ดังนัๅนผูຌตรวจสอบละรับรองควรจัดตรียมทีไจะขอดูอกสารกีไยวกับ
การทดสอบปริมาณอากาศอัดทีไรัไว (Compressed Air Leak) ผูຌตรวจสอบละรับรอง สามารถพิจารณาตาม
กณฑ์ ดังนีๅ 

●    พบวาเมม ีprocedure ก าหนด฿หຌมีการทดสอบละก าหนดนวทางการทดสอบ 
      ผูຌตรวจสอบละรับรอง พิจารณา฿หຌป็น ขຌอคิดหในการปรับปรุง ิObservationี 
●    พบวาม ีprocedure ก าหนดวาตຌองมกีารทดสอบ อยางนຌอยปละ ํ ครัๅง ตพบวาหลักฐานมกีาร 
      ด านินการครัๅงสุดทຌายมืไอ ๎ ปทีไลຌว  
      ผูຌตรวจสอบละรบัรอง ตຌองพจิารณาตอวา ป็นความเมสอดคลຌองบบรຌายรง (Major) หรอืเม   
      รຌายรง (Minor)  
●    พบวาม ีprocedure ก าหนดวาตຌองมกีารทดสอบ อยางนຌอยปละ ํ ครัๅง ตเมพบหลักฐานการ   
      ด านินการตามทีไก าหนด 
      ผูຌตรวจสอบละรบัรอง ตຌองพจิารณาตอวา ป็นความเมสอดคลຌองบบรຌายรง (Major) หรอืเม   
      รຌายรง (Minor)  

ผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ตຌองจัดตรียมรายการตรวจ (Checklist) ประภทนีๅกอนลง
พืๅนทีไ ละตຌองจัดท าขึๅนหลังจากเดຌขอขຌอมูลทีไจ าป็นจากรงงานควบคุมละอาคารควบคุม เมมี Checklist 
ขององค์กร฿ดทีไหมือนกันทัๅงหมด จึงป็นการยากทีไจะจัดตรียม Checklist ทีไสามารถน าเป฿ชຌลวงหนຌา 
ตางจากรายการตรวจสอบตามขຌอก าหนดประภททีไ ํ ตัวอยาง Checklist นีๅสดงดังตารางทีไ ํ-ํ  

 

 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ๐ 

ตัวอยาง 

ตารางทีไ ํ-ํ ตัวอยางบบรายการตรวจส าหรับตรวจสอบการด านินการจัดการพลังงาน (กณฑ์ประภททีไ ๎ ทีไก าหนดขึๅนดยรงงานควบคุมละอาคารควบคุม) 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 
ทีไตรวจพบ 

เมม/ีเม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ การตรวจสอบติดตามการด านินการจัดการพลังงาน      
ํ.ํ การทบทวนสถานะบืๅองตຌน฿นการจัดท าระบบการจัด

การพลังงาน ทาน฿ชຌหัวขຌอ฿ดบຌาง฿นการทบทวน 
     

ํ.๎ ขอดู ผลการทบทวนกฎหมายทีไ  กีไ ยวขຌ องกั บ การจั ด
การพลังงาน 

     

ํ.๏ ขอดูผลการทบทวนประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ
ทรัพยากรทีไมีอยู 
- บุคคล฿นการปฏิบัติงานกีไยวกับการจัดการ 
- ผนงานประจ าป ทีไเดຌคยปฏิบัติมา 

     

ํ.๐ ขอดูผลการทบทวนถึง กณฑ์การอนุ รักษ์พลั งงานทีไดี  
ซึไงประกาศ฿ชຌหรือป็นทีไยอมรับ 

     

ํ.๑ ขอดูผลการทบทวนนวทางการด านินการงานพลังงานทีไมี
อยู฿นอดีต 

     

ํ.๒ ขอดู ผลการทบทวนการ฿ชຌพลั ง ง านกั บอง ค์กรอืไ น โ  
(Best Practice) 

     

ํ.๓ ขอดูผลการทบทวนผลการประหยัดของการสูญสียทีไอาจ
ประมินเดຌ 

     

ํ.๔ การน าผลการทบทวนทัๅงหมดเปพิจารณา การก าหนด
นยบายละท าระบบอยางเร฿หຌผูຌปฏิบัติสดงหลังฐาน฿หຌดู 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 



 

           ํ- ๑ 

ตัวอยาง 
ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

๎ การตรวจสอบติ ดตามพืไอทบทวนนยบายการจั ด
การพลังงาน 

     

๎.ํ องค์กรเดຌก าหนดนยบายดຌานพลังงาน เวຌป็นอกสารหรือเม 
อยางเร 

     

๎.๎ นยบายดຌานพลังงาน เดຌถูกก าหนดจากผูຌบริหารสูงสุดหรือเม
อยางเร 

     

๎.๏ ตรวจรายละอียด฿นนยบายดຌานพลังงาน฿นรืไองตอเปนีๅ 
- หมาะกับลักษณะธุรกิจละป็นสวนหนึไงของธุรกิจ 
- มีความมุงมัไนทีไจะปรับปรุงประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน
อยางตอนืไอง 
- มีความมุงมัไนทีไจะปฏิบัติตามกฎหมายละขຌอก าหนดอืไนโ 
- นยบายดຌานพลังงานเดຌ฿หຌอกาสกับลูกจຌางสดงความ
คิดหใน 
- นยบายดຌานพลังงานสดง฿หຌหในถึงการจัดสรรทรัพยากร
ตางโ ฿หຌพียงพอหมาะสม 

     

๎.๐ นยบายดຌานพลังงาน เดຌสืไอสาร฿หຌกับพนักงานอยางเร      
๎.๑ สุมถามนยบายดຌานพลังงานกับลูกจຌาง ทุกหนวยงานโละ  

๎-๏ คน 
     

๎.๒ นยบายดຌานพลังงาน ทบทวนอยางเร ความถีไทาเร      

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 



 

           ํ- ๒ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุง 
ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

๏ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนดຌานอาคาร      
๏.ํ องค์กรเดຌก าหนด Procedure รืไองการประมินการ฿ชຌ

พลังงานทีไมีนัยส าคัญหรือเมอยางเร 
 

     

๏.๎ การประมินการ฿ชຌพลังงานทีไมีนัยส าคัญครอบคลุมทุก
กิจกรรม ทุกกระบวนการท างานหรือเม 

     

๏.๏ วิธีการประมินการ฿ชຌพลังงาน องค์กรด านินการอยางเร      
๏.๐ องค์กรเดຌน าขຌอมูลหลานีๅมา฿ชຌ฿นการประมินการ฿ชຌพลังงาน 

หรือเม อยางเร 
- ขຌอมูลการ฿ชຌพลังงาน฿นอดีตละปัจจุบัน 
- รายการอุปกรณ์ทีไ฿ชຌพลังงานสูง 
- ผนงานดຌานอนุรักษ์พลังงาน 
- ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

     

๏.๑ ฿หຌอธิบายกิจกรรมตางโ฿นองค์กรกีไยวกับการประมินการ฿ชຌ
พลังงาน ชนสงสวาง฿นส านักงานครืไองปรับอากาศ 
Computer ป็นตຌน 

     

๏.๒ การประมินการ฿ชຌพลังงานขององค์กรทาน จะปรับปรุง฿หຌ
ทันสมัยอยางเร มืไอเหร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 



 

           ํ- ๓ 

ตัวอยาง 
ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุง 
ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

๐ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนดຌานกฎหมาย      
๐.ํ องค์กร ก าหนด Procedure รืไองกฎหมายละขຌอก าหนด

ตางโหรือเม อยางเร 
     

๐.๎ องค์กร มีกฎหมายดຌานพลังงาน ทีไกีไยวขຌองมีอะเรบຌาง      
๐.๏ องค์กร ด านินการกีไยวกับกฎหมาย ฿หຌทันสมัยอยางเร ละ 

Update มืไอเหร ฿คร ป็นผูຌรับผิดชอบ 
     

๐.๐ องค์กร ด านินการกีไยวกับกฎหมายทีไกีไยวขຌอง ละการ
สืไอสาร/ส านาจกหรือเม อยางเร 
 
 

     

๐.๑ สุมตรวจหลักฐานการด านินการตามกฎหมาย ทุกฉบับละ
สุมดู บางหัวขຌ อ ทีไส า คัญ ฿นทุกโฉบับของกฎหมายว า 
สอดคลຌองหรือเม 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 



 

           ํ- ๔ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

๑ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนดຌานการตรียมการ
จัดการดຌานพลังงาน 

     

๑.ํ องค์กร เดຌจัดท า  Procedure  รืไ องการตรียมการจั ด
การพลังงาน หรือเมอยางเร 

     

๑.๎ องค์กร เดຌจัดท า Master Plan ฿นการด านินการดຌาน
พลังงาน หรือเมอยางเร ิผนงาน วัตถุประสงค์ ปງาหมาย 
บุคลากร ทรัพยากร) 

     

๑.๏ องค์กร เดຌจัดท าผนการควบคุมการ฿ชຌพลังงาน฿หຌอยู฿น
ระดับทีไสามารถยอมรับเดຌหรือเม อยางเร 

     

๑.๐ องค์กร วางผนการควบคุมการปฏิบัติการ฿ชຌพลังงาน
อยางเร฿หຌทุกหนวยงาน 

     

๑.๑ องค์กร วางผนการตรวจสอบละวัดผลการปฏิบัติดຌานการ
อนุรักษ์พลังงานอยางเร 

     

๑.๒ องค์กร วางผนการตรวจติดตามภาย฿นระบบการจัด
การพลังงานอยางเร 

     

๑.๓ องค์กร วางผนการทบทวนการจัดการระบบการจัด
การพลังงานอยางเร 

     

๑.๔ กรณีมีกิจกรรม฿หม หรือปลีไยนปลงกิจกรรม ทานมีการ
ตรียมการจัดการอยางเร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 



 

           ํ- ๕ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

๒ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนครงสรຌาง฿นการด านินการ
จัดการดຌานพลังงาน 

     

๒.ํ องค์กร เดຌก าหนดครงสรຌาง฿นการด านินการจัดท าระบบบริหาร
การจัดการดຌานพลังงาน หรือเม อยางเร 

     

๒.๎ ทีมงาน฿นการจัดท าระบบบริหารการจัดการดຌานพลังงาน มี
หนຌาทีไความรับผิดชอบอยางเร 

     

๒.๏ องค์กร เดຌก าหนดครงสรຌาง฿นการด านินธุรกิจอยางเร      
๒.๐ องค์กร เดຌก าหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นตละต าหนงงาน

ตามขຌอ ๏ อยางเร฿นรืไองการอนุรักษ์พลังงาน 
     

๒.๑ องค์กร ก าหนดคุณสมบัติดຌานการศึกษา ประสบการณ์การ
ฝຄกอบรมอยางเร฿นตละต าหนงงาน 

     

๒.๒ องค์กร เดຌตงตัๅง฿คร฿หຌด ารงต าหนงผูຌจัดการดຌานพลังงาน      

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 



 

           ํ- ํ์ 

ตัวอยาง 
ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

๓ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนหนຌาทีไความรับผิดชอบ
ของผูຌจัดการพลังงาน 

     

๓.ํ ผูຌจัดการพลังงานมีหนຌาทีไความรับผิดชอบอยางเร      
๓.๎ ผูຌจัดการพลังงาน มีคุณสมบัติหมาะสมหรือเม 

- การศึกษา 
- ประสบการณ์ 
- การฝຄกอบรม 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ํํ 

ตัวอยาง 
 

 

ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

๔ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนการน าระบบการจัดการ
เป฿ชຌกับองค์กร 

     

๔.ํ สัมภาษณ์ฝຆายบริหาร฿นความมุงมัไนทีไจะน าระบบการจัด
การพลังงานมา฿ชຌกับองค์กร 

     

๔.๎ สัมภาษณ์ฝຆายบริหาร฿นความป็นผูຌน า฿นรืไองการจัด
การพลังงาน 

     

๔.๏ สัมภาษณ์ฝຆายบริหาร฿นการตัดสิน฿จปรับปรุงปลีไยนปลง
ตางโ ดຌานการจัดการพลังงาน ชน งบประมาณ ทรัพยากร
ตางโ 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ํ๎ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

๕ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการฝึกอบรม      
๕.ํ องค์กร เดຌก าหนด Procedure รืไองการฝຄกอบรมเวຌหรือเม 

อยางเร 
     

๕.๎ ขอดูการก าหนดความจ าป็น฿นการฝຄกอบรมกีไยวกับดຌาน
พลังงาน ของตละต าหนงงานตามฝังองค์กร 

     

๕.๏ ขอดูผลการฝຄกอบรมดຌานสิไงวดลຌอม ชน OJT การฝຄกอบรม
ดຌานการตรวจติดตามดຌานพลังงาน 

     

๕.๐ องค์กรเดຌฝຄกอบรมกีไยวกับการสรຌางจิตส านึกดຌานพลังงาน
อยางเร 

     

๕.๑ ขอดูประวัติการฝຄกอบรมดຌานพลังงานของพนักงาน ชน OJT 
ิOn the job trainingี การฝຄกอบรมกีไยวกับการตรวจ
ติดตามดຌานพลังงาน 

     

๕.๒ ขอดูหลักฐานการท า฿หຌพนักงานรับทราบผลกระทบ฿นการ฿ชຌ
พลังงาน 

     

๕.๓ ขอดูหลักฐานการท า฿หຌพนักงานรับทราบวิธีปฏิบัติ฿นการ
ควบคุมการ฿ชຌพลังงาน 

     

๕.๔ การประมินความรูຌความสามารถ฿นขຌอ ๒ ละขຌอ ๓ ทาน
ด านินการอยางเร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 



 

           ํ- ํ๏ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ์ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการติดตอสืไอสาร      
ํ์.ํ องค์กร เดຌก าหนด Procedure รืไองการติดตอสืไอสาร 

หรือเม อยางเร 
     

ํ์.๎ การติดตอสืไอสารภาย฿นองค์กร ระหวางพนักงาน หนวยงาน 
ท าอยางเร 

     

ํ์.๏ การติดตอสืไอสารภายนอกองค์กร ท าอยางเร      
ํ์.๐ การรับรืไองรຌองรียนดຌานพลังงานจากบุคคลภายนอก ทาน

ท าอยางเร 
     

ํ์.๑ กรณีรืไองรຌองรียนดังกลาว ป็นความรับผิดชอบขององค์กร 
ทานท าอยางเร 

     

ํ์.๒ การปฏิบัติกຌเขรืไองขຌอรຌองรียน ทานท าอยางเร      
ํ์.๓ การติดตอสืไอสาร฿นองค์กร ทานเดຌรับฟังความคิดหในจาก

บุคคลตางโรวมถึงผูຌชีไยวชาญละหนวยงานราชการอยางเร 
     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 



 

           ํ- ํ๐ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํํ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการจัดท าคูมือการ
จัดการดຌานพลังงาน 

     

ํํ.ํ องค์กร จัดท าคูมือการจัดการดຌานพลังงานเวຌหรือเมอยางเร      
ํํ.๎ ฿นคูมือฯ เดຌอธิบายหัวขຌอส าคัญของระบบการจัดการดຌาน

พลังงาน ละความสัมพันธ์ระหวางระบบหรือกระบวนการ
อยางเร 

     

ํํ.๏ ฿นคูมือฯ เดຌอธิบายนวทางการอຌางอิงอกสารท างานทียบ
กับขຌอก าหนดดຌานพลังงานอยางเร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ํ๑ 

ตัวอยาง 
ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๎ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการควบคุมอกสาร      
ํ๎.ํ องค์กรเดຌจัดท า Procedure รืไองการควบคุมอกสาร 

หรือเมอยางเร 
     

ํ๎.๎ การขึๅนทะบียนอกสารกีไยวกับระบบการจัดการพลังงาน 
ด านินการอยางเร 

     

ํ๎.๏ อกสารตຌนฉบับกับอกสารส านาตกตางกันอยางเร      
ํ๎.๐ อกสารตละฉบับทานทราบเดຌอยางเรวาป็นอกสารลาสุด      
ํ๎.๑ อกสารตละฉบับทานจกจายเป฿หຌ฿ครบຌาง ก าหนดเวຌทีไ฿ด      
ํ๎.๒ อกสารจากหลงภายนอกทานด านินการควบคุมอยางเร      
ํ๎.๓ สุมตรวจการจกจายอกสารเปยังฝຆายตางโ      
ํ๎.๔ สุมตรวจการรับ คืน อกสารจากหนวยงานตางโ      
ํ๎.๕ อกสารทีไยกลิก ทานด านินการอยางเร ละปງองกันการ

น าเป฿ชຌดยเมเดຌตัๅง฿จอยางเร 
     

ํ๎.ํ์ วิธีการ฿นการออกอกสาร กຌเขอกสาร รับรองละอนุมัติ
ดยผูຌมีอ านาจด านินการอยางเร 

     

ํ๎.ํํ ขอดูบัญชีมบทของอกสารละบัญชีจกจาย      
ํ๎.ํ๎ ขอดูสถานะลาสุดของอกสารทียบกับบัญชีมบท      

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 



 

           ํ- ํ๒ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๏ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการจัดซืๅอ      
ํ๏.ํ องค์กร จัดท า Procedure รืไองการจัดซืๅอ เวຌหรือเมอยางเร      
ํ๏.๎ การซืๅ ออุปกรณ์  ครืไองจักรตางโเดຌมีการพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงานหรือเม อยางเร 
     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ํ๓ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๐ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนการสอบทียบครืไองมือ
วัด 

     

ํ๑ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนการควบคุมผูຌรับหมา฿หຌ
ปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน 

     

ํ๑.ํ การจัดจຌางผูຌรับหมา เดຌพิจารณาถึงความสามารถ฿นการ
ตอบสนองดຌานพลังงานหรือเม อยางเร 

     

ํ๑.๎ การจัดจຌางผูຌรับหมา เดຌมีการก าหนดคูมือการปฏิบัติงานดຌวย
ความปลอดภัยหรือเมอยางเร 

     

ํ๑.๏ การควบคุมดูลการปฏิบัติของผูຌรับหมา฿หຌปฏิบัติตามระบบ
การจัดการพลังงาน ทานด านินการอยางเร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ํ๔ 

ตัวอยาง 

 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๒ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการควบคุมการ
ปฏิบัติการ 

     

ํ๒.ํ องค์กรเดຌจัดท า Procedure รืไองการควบคุมการปฏิบัติการ 
หรือเม อยางเร 

     

ํ๒.๎ ฿น Procedure เดຌระบุการปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงาน
ของตละหนวยงานอยางเร 

     

ํ๒.๏ สุมตรวจการปฏิบัติงานของตละหนวยงาน ชน
สายการผลิต ส านักงาน การ฿ชຌครืไองปรับอากาศ 

     

ํ๒.๐ การควบคุมการปຂด-ปຂด หมຌอนๅ า องค์กรด านินการอยางเร 
เม฿หຌมีผลกระทบกับผูຌปฏิบัติงาน 

     

ํ๒.๑ การควบคุมการปຂด-ปຂด Air compressor องค์กรด านินการ
อยางเรเม฿หຌมีผลกระทบกับผูຌปฏิบัติงานละการจัด
การพลังงาน 

     

ํ๒.๒ การควบคุมการปຂด-ปຂด Cooling water supply pump 
องค์กรทานด านินการอยางเร 

     

ํ๒.๓ การบ ารุงรักษาครืไองปรับอากาศ ด านินการอยางเร      
ํ๒.๔ การควบคุมการปຂด-ปຂด ครืไองปรับอากาศทานควบคุม

อยางเร 
     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 



 

           ํ- ํ๕ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ 
 

สิไงทีไปรากฏ 
ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  

ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 
ทีไตรวจพบ 

เมม/ีเม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๒.๕ การควบคุมการปຂด-ปຂด ระบบสงสวาง คอมพิวตอร์ละ
การบ ารุงรักษา ทานด านินการอยางเร 

     

ํ๒.ํ์ ขัๅนตอนการควบคุมหมຌอเอนๅ า ทานด านินการอยางเร ละ
การบ ารุงรักษาท าอยางเร 

     

ํ๒.ํํ ตรวจสอบการปฏิบัติตามขຌอก าหนดกฎหมายละมาตรฐาน
ตางโ 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ๎์ 

ตัวอยาง 
ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๓ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนการก าหนดจุดตรวจ
พลังงาน 

     

ํ๓.ํ ทานก าหนดจุดตรวจวัดพลังงานอยางเร      
ํ๓.๎ ขอดูหลักฐานการตรวจวัดพลังงาน      
ํ๓.๏ องค์กรเดຌจัดท า Procedure รืไองการตรวจสอบละวัดผล

การปฏิบัติเวຌหรือเม 
     

ํ๓.๐ การปฏิบัติการชิงรุก ทานด านินการอยางเร      
ํ๓.๑ การปฏิบัติการชิงรับ ทานด านินการอยางเร      
ํ๓.๒ ขอดูผลการตรวจวัดละตรวจสอบละวัดผล 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- การปฏิบัติตามผนควบคุมการ฿ชຌพลังงาน 
- การปฏิบัติตามผนควบคุมการปฏิบัติ 

     

ํ๓.๓ กรณี มีการ฿ชຌครืไองมือวัด ขอดูผลการสอบทียบ  
ซึไงจะตຌองระบุ฿น Procedure การสอบทียบ 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 



 

           ํ- ๎ํ 

ตัวอยาง 
ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๔ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการตรวจติดตาม
ภาย฿น 

     

ํ๔.ํ องค์กรเดຌจัดท า Procedure รืไองการตรวจติดตามภาย฿น
ดຌานพลังงานหรือเมอยางเร 

     

ํ๔.๎ ทานก าหนดทีมงานทีไจะป็น Internal Auditor อยางเร      
ํ๔.๏ ทานก าหนดความถีไ฿นการตรวจติดตามดຌานพลังงานอยางเร      
ํ๔.๐ ทานก าหนดทีมงาน฿นการ Audit ตละพืๅนทีไอยางเร 

มีหลักกณฑ์อยางเร 
     

ํ๔.๑ ผนการตรวจติดตามขององค์กร เดຌพิจารณาความส าคัญ
ของกิจกรรมดຌานพลังงาน ละการตรวจติดตามครัๅงทีไผานมา
หรือเมอยางเร สุมตรวจผลการ  Internal Audit ฿น
หนวยงาน ตางโวามีการบันทึกผลครบหรือเมอยางเร เดຌก 
- รายการตรวจประมิน (Check list) 
- บันทึกจຌงก าหนดการลวงหนຌา 
- รายงานการตรวจติดตาม 

     

ํ๔.๒ กณฑ์฿นการตัดสิน฿จ฿นการตรวจประมินวา สอดคลຌอง
หรือเมสอดคลຌอง฿ชຌกณฑ์อะเร อยางเร 

     

ํ๔.๓ ผลของการตรวจติดตามเดຌน าขຌาสูการทบทวนฝຆายบริหาร
หรือเมอยางเร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 



 

           ํ- ๎๎ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ 

สิไงทีไปรากฏ ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌอง
กับขຌอก าหนด 

ํ๕ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการกຌเขปງองกัน      
ํ๕.ํ องค์กรเดຌจัดท า Procedure รืไองการกຌเขละปງองกัน 

หรือเม อยางเร 
     

ํ๕.๎ กรณี฿ดบຌางทีไองค์กร ท าการปฏิบัติการกຌเข      
ํ๕.๏ กรณีท าการปฏิบัติการกຌเข ทานบันทึกผลเวຌทีไ฿ด อยางเร      
ํ๕.๐ สุมตรวจการปฏิบัติกຌเข วามีการวิ คราะห์หาสาหตุ 

การก าหนด การกຌเข ละการติดตามผลหรือเม อยางเร 
     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ๎๏ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เม สอดคลຌ อง
กับขຌอก าหนด 

๎์ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนรืไองการควบคุมบันทึก      
๎์.ํ องค์กรก าหนด Procedure รืไองการควบคุมบันทึกหรือเม

อยางเร 
     

๎์.๎ บันทึกดຌานพลังงานขององค์กรมีกีไฉบับ อะเรบຌาง      
๎์.๏ บันทึกดຌานพลังงานขององค์กร ก าหนดระยะวลาการจัดกใบ

ทาเร 
     

๎์.๐ บันทึกดຌานพลังงานขององค์กร กใบทีไ฿ด อยางเร      
๎์.๑ สุมตรวจการจัดกใบบันทึกดຌานพลังงาน ชน การฝຄกอบรม 

การตรวจติดตามภาย฿นดຌานพลังงาน การประชุมฝຆายบริหาร 
การตรวจวัดดຌานพลังงาน 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

 

 

 

 

 



 

           ํ- ๎๐ 

ตัวอยาง 

 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง  
ขຌอคิดหในการปรับปรุง ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เม สอดคลຌ อง
กับขຌอก าหนด 

๎ํ การตรวจสอบติดตามพืไอทบทวนความถีไ฿นการทบทวน
ระบบการจัดการพลังงานของฝຆายบริหาร 

     

๎ํ.ํ ความถีไ฿นการทบทวนฝຆายบริหารก าหนดเวຌอยางเร      
๎ํ.๎ ทีมงาน฿นการทบทวนประกอบดຌวย฿คร ต าหนง฿ดบຌาง 

 
     

๎ํ.๏ การทบทวนฝຆ ายบ ริหารประกอบดຌ วยหั วขຌ อ ฿ดบຌ า ง 
ิครอบคลุมหัวขຌอหลานีๅหรือเมี ผลการด านินงานของระบบ
การจัดการพลังงานทัๅงหมด ชน 
-  นยบายวัตถุประสงค์ ปງาหมาย พลังงาน 
-  กฎหมายทีไกีไยวขຌอง 
- ผลการตรวจติดตามภาย฿น/สิไงทีไพบ฿นการตรวจติดตาม 
- ผนควบคุมการ฿ชຌพลังงาน 
- การด านินการตางโตามตละขຌอก าหนดของระบบการจัด
การพลังงาน 

     

๎ํ.๐ มีการทบทวนปัจจัยภายนอก /ปัจจัยภาย฿น ชนการ
ปลีไ ยนปลง ครงสรຌ างขององค์กร นวทาง ฿นการ
ด านินงานดຌานพลังงาน ขຌอปฏิบัติทีไดี กฎหมาย ทคนลยี
฿หมโ หรือเม อยางเร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 



 

           ํ- ๎๑ 

ตัวอยาง 
 

ล าดับทีไ สิไงทีไปรากฏ 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง ขຌอคิดหในการปรับปรุง 
ชืไอรายละอียดของหลักฐาน 

ทีไตรวจพบ 
เมม/ีเม

พบ
หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เม สอดคลຌ อง
กับขຌอก าหนด 

๎ํ.๑ การทบทวนตละวาระการประชุม ฝຆายบริหารเดຌก าหนด สัไง
การพิไมติมอยางเรบຌาง 

 
  

  

๎ํ.๒ กรณีการตัดสิน฿จ฿นตละวาระเดຌก าหนดผูຌรับผิดชอบละ
ระยะวลาลຌวสรใจหรือเมอยางเร 

 
  

  

๎ํ.๓ ผลการทบทวนเดຌมีการตัดสิน฿จการปลีไยนปลงนยบาย 
การตรียมการจัดการดຌานพลังงานละมีจตจ านงทีไจะ฿หຌมี
การปรับปรุงอยางตอนืไองหรือเม อยางเร 

     

๎ํ.๔ การประชุมทบทวนเดຌจัดท าป็นบันทึกการประชุมหรือเม 
อยางเร 

     

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจริงทุกประการ 

ลงชืไอ ....................................................ผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .......................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                   ิ......................................................) 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 
                    ิ......................................................) 
            วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 





 

 ๎ - ํ 

บททีไ ๎ 

ขัๅนตอนการตรวจสอบละรบัรอง 

การตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายสามารถบงออกเดຌป็น ๎ ขัๅนตอน เดຌก 
การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน ละการตรวจสอบละรับรอง ณ รงงานควบคุมละอาคารควบคุม
ทัๅงนีๅผูຌตรวจสอบละรับรองสามารถ฿ชຌบบฟอร์มทีไกีไยวขຌองกับการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน
ตามตัวอยางบบฟอร์ม฿นภาคผนวก ก.  

๎.ํ ขัๅนตอนการตรวจสอบละรบัรอง 
๎.ํ.ํ การตรวจสอบละรบัรองขัๅนทีไ ํ การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 

การตรวจสอบรายงานฯ ฿นขัๅนตอนนีๅ กิดขึๅนมืไอรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเดຌจัดสงรายงาน
มายังผูຌตรวจสอบละรับรอง พืไอ฿หຌตรวจสอบความครบถຌวนสมบูรณ์ ป็นการพิจารณาความถูกตຌองละ
ครบถຌวนของอกสารละหลักฐานทีไปรากฏตามขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน฿นอกสาร ดยประมนิวา
รายงานดังกลาว มีความถูกตຌองละครบถຌวนของอกสารตามขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงานหรือเม  
ขຌอก าหนดดังกลาว เดຌก 

ิํี  การตัๅงคณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน 

ิ๎ี  การประมินสถานภาพการจัดการพลังงานบืๅองตຌน (กรณีทีไป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมา฿ชຌ
ป็นครัๅงรก) 

ิ๏ี  การก าหนดนยบายอนุรักษ์พลังงาน 

ิ๐ี  การประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ิ๑ี  การก าหนดปງาหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน ละผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

ิ๒ี  การด านินการตามผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตามปງาหมาย
ละผนอนุรักษ์พลังงาน 

ิ๓ี  การตรวจติดตามละประมินการจัดการพลังงาน 

ิ๔ี  การทบทวน วิคราะห์ ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

฿นกรณีทีไพบวาการปฏิบัติเมป็นเปตามขຌอก าหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือเมป็นเปตาม
ระบียบปฏิบัติ หรืออกสารทีไกีไยวขຌองทีไก าหนดเวຌ  ฿หຌถือวาการจัดการพลังงานเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนดของ
วิธีการจัดการพลังงาน ซึไงตຌองพิจารณาวาป็นความเมสอดคลຌอง฿นระดับ รุนรง (Majorี หรือระดับ  
เมรุนรง ิMinorี ตามทีไก าหนด฿นขຌอ ๎๐ (๏) ของประกาศกระทรวงพลังงาน รืไองหลักกณฑ์ละวิธีการ
จัดการพลังงาน฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม พ.ศ.๎๑๑๎  



 

 ๎ - ๎ 

ทัๅงนีๅ ผลการพิจารณา฿นขัๅนตอนนีๅยัง เมถือป็นทีไสุด ดย฿หຌน าเปประกอบการด านินงานตรวจสอบ 
ณ รงงานควบคุมละอาคารควบคุมตอเป 

 

๎.ํ.๎ การตรวจสอบละรบัรองขัๅนทีไ ๎ การตรวจสอบละรบัรอง ณ รงงานควบคุมละอาคาร
ควบคุม  
การตรวจสอบ฿นขัๅนตอนนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานตามขຌอก าหนด  

ผูຌตรวจสอบจะตຌอง฿ชຌวิธีการสังกต สัมภาษณ์ ขอดูอกสาร บันทึกละหลักฐานการด านินงานตามขຌอก าหนด
ของวิธีการจัดการพลังงาน 

การตรียมการพืไอลงพืๅนทีไ฿นการตรวจสอบการจัดการพลังงาน ฿หຌคณะผูຌตรวจสอบละรับรอง
ประสานจຌาของรงงานควบคุมละอาคารควบคุมพืไอก าหนดระยะวลา฿นการตรวจสอบ ดยด านินการ
ดังตอเปนีๅ  

ํ) วางผนการขຌาตรวจสอบ  
๎) นัดหมายการตรวจสอบ ละจຌง฿หຌรงงานควบคุมละอาคารควบคุมด านินการจัดตรียมความ

พรຌอมส าหรับการตรวจสอบ 
๏) ด านินการตรวจสอบ 

o ประชุมปຂด 
o ด านินการตรวจอกสาร หลักฐาน ฿นพืๅนทีไตามผนละก าหนดการ ดยมีวิธีการ

ตรวจสอบดังนีๅ  สุมดูอกสาร ขຌอมูล บันทึกตางโ ทีไกีไยวขຌอง  ฝງาสังกตกิจกรรมการปฏิบัติตางโ อุปกรณ์ ตลอดจนสภาพวดลຌอม฿นการ
ท างาน  สอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรทีไกีไยวขຌอง 

 บันทึกสิไงทีไพบหในตามขຌอก าหนด 
๐) การสรุปผลการตรวจสอบ 

o พิจารณาสิไงทีไพบหในจากการตรวจประมินทียบกับขຌอก าหนด วาสิไงทีไพบหในนัๅนมคีวาม
สอดคลຌองกับขຌอก าหนด หรือมีขຌอคิดหใน฿นการปรับปรุงหรือเม ดย฿ชຌหลักกณฑ์การ
พิจารณา ตามนิยามทีไก าหนด฿นบททีไ ํ ละจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

o ประชุมปຂด 

๎.๎ นวปฏบิัติ฿นการตรวจสอบละรบัรอง ณ รงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

๎.๎.ํ การวางผนการขຌาตรวจสอบ 

ผูຌตรวจสอบละรับรอง จะตຌองวางผนการตรวจสอบการจัดการพลังงาน ดยผนการตรวจสอบตຌอง
ชัดจน฿นรายละอียด เดຌก ขຌอมูลของรงงานละอาคารควบคุม รายชืไอผูຌตรวจสอบ วัน วลาทีไขຌาตรวจสอบ 
ทัๅงนีๅระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบขึๅนอยูกับขนาดขององค์กร จ านวนพนักงาน ละความซับซຌอนของ
กระบวนการท างานของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม ส าหรับการตงตัๅงทีมหรือคณะผูຌตรวจสอบละ



 

 ๎ - ๏ 

รับรอง ฿นรงงานควบคุมละอาคารตละหง ตຌองประกอบดຌวยผูຌช านาญการอยางนຌอยหนึไงคน ละผูຌชวย
ผูຌช านาญการอยางนຌอยสองคน 

๎.๎.๎ การประสานงานพืไอขຌาตรวจสอบ฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

กอนด านินการตรวจสอบตามผนทีไก าหนดเวຌ ผูຌ ตรวจสอบตຌองด านินการประสานงานกับ
ผูຌรับผิดชอบของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม ฿หຌชัดจน฿นรายละอียด เดຌก วัน วลาทีไขຌาตรวจสอบ 
รายชืไอละจ านวนผูຌตรวจสอบ รวมถึงรายละอียดสิไงทีไตຌองการ฿หຌรงงานควบคุมละอาคารควบคุมด านินการ
จัดตรียมความพรຌอมส าหรับการตรวจสอบ 

๎.๎.๏ การตรียมตัวพืไอการตรวจสอบ฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

ผูຌตรวจสอบละรับรอง ตຌองตรียมความพรຌอม พืไอการตรวจสอบ อาทิ การตรียมบบฟอร์ม 
ทีไกีไยวขຌองตางโ รายการค าถามทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบ หลักการทีไน าเป฿ชຌ ชน PDCA ิPlan-Do-Check-Actี 
กณฑ์การพิจารณาความสอดคลຌองกับขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ขอบขตการตรวจสอบ ท าความ
ขຌา฿จกณฑ์การตรวจสอบ ฝຄกซຌอมการตรวจสอบ ป็นตຌน 

๎.๎.๐ การด านินการตรวจสอบ฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

ภายหลังทีไเดຌตรียมตัวพืไอการตรวจสอบลຌว ผูຌตรวจสอบละรับรองตຌองด านินการตรวจสอบ  
ณ รงงานควบคุมละอาคารควบคุม ตามผนทีไก าหนดเวຌ การ฿ชຌค าถาม฿นการตรวจสอบตຌองมีความชัดจน 
การพิจารณาตรวจสอบอาจมองเป฿นสองดຌาน คือ ทางดຌานทคนิค ละดຌานการจัดการพลังงาน ผลทีไเดຌจาก
การตรวจสอบตຌองท าการอธิบายถึงหตุผลอยางชัดจนวา สิไงทีได านินการอยูนัๅนป็นอยางเร หรือสภาพปจัจบุนั
ป็นอยางเร พรຌอมระบุผลการตรวจสอบตามหลักฐานทีไพบ ทัๅงนีๅขຌอมูลหรือหลักฐานทีไเดຌจากการตรวจสอบอาจ
เดຌจากหลงขຌอมูล ดังนีๅ 

ํ) ขຌอมูลจากอกสาร 

ขຌอมูลจากอกสาร ชน ขຌอมูลผลการด านินงานดຌานการจัดการพลังงานตาง โ ฿นอดีต ผลการ
ตรวจสอบดຌานตางโ ตามทีไกฎหมายก าหนด ละบันทึกขຌอรຌองรียนดຌานการจัดการพลังงานบืๅองตຌน ป็นตຌน 

๎) ขຌอมูลการสัมภาษณ์บุคลากร 

ป็นวิธีการสืไอสารสองทาง จึงเดຌขຌอมูลมาก รวดรใว อาจเดຌรับค าอธิบายทีไขຌา฿จเดຌชัดจนอีกดຌวย 
ขຌอสีย ขຌอมูลทีไเดຌรับอาจเมตรงความจริง ผูຌตรวจสอบตຌองรวบรวมค าถาม การตัๅงค าถามตຌองป็นสิไงทีไผูຌนัๅน
รับผิดชอบดยตรง 

๏) ขຌอมูลการส ารวจ ณ สถานทีไปฏิบัติงาน 

วิธีนีๅผูຌตรวจสอบละรับรอง หาขຌอมูลเดຌดຌวยตัวอง อาจเมตຌองสอบถาม  
จะหในวา การกใบขຌอมูลละหลักฐานสามารถด านินงานเดຌหลายวิธี หรืออาจ฿ชຌวิธีการตางโ รวมกัน 

฿หຌเดຌขຌอมูลทีไสมบูรณ์ทีไสุด ผูຌทีไท าการตรวจสอบตຌองจัดล าดับการกใบขຌอมูล ละตรวจสอบตามขຌอมูลทีไทຌจริง 
พืไอ฿หຌเดຌผลการตรวจสอบป็นเปตามนวทางทีไตຌองการละถูกตຌองมากทีไสุด 

 

 



 

 ๎ - ๐ 

๎.๎.๑ การสรปุผลการตรวจสอบ 

การสรุปผลการตรวจสอบตຌองด านินการ฿หຌกระชับ สัๅนละชัดจน พืไอ฿หຌงายกับการน าเป฿ชຌพืไอการ
ปรับปรุงกຌเข หรือ฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาการจัดการพลังงานตอเป  

๎.๎.๒ บทสรปุ 

การปฏิบัติการพืไอตรวจสอบละรับรองประกอบดຌวย การวางผนการขຌาตรวจสอบ การ
ประสานงานพืไอขຌาตรวจสอบ การตรียมอกสารพืไอการตรวจสอบ การตรียมตัวพืไอการตรวจสอบสถานทีไ                           
ละการด านินการตรวจสอบ฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

ผลการตรวจประมินเดຌจากการตรวจสอบ วิคราะห์ ละน าเป฿ชຌพืไอการปรับปรุงวาขัๅนตอน฿ด฿น ๔ 
ขัๅนตอน วายังเมบรรลุปງาหมายทีไระบุเวຌ ตามขຌอก าหนดการจัดการพลังงาน รวมถึงการชืไอมยงสูกิจกรรมยอย
ทีไมักป็นสาหตุ฿หຌภาพรวมของตละขัๅนตอนหรือทัๅงระบบเมประสบผลส ารใจ ดังนัๅนการวิคราะห์ปลผลทีไเดຌ
ป็นปัจจัยหตุผลทีไน าเปสูการกຌเขปัญหา การปรับปรุงเดຌอยางตอนืไองตอเป 

๎.๏ รายงานผลการตรวจสอบละรบัรองการจดัการพลังงาน 

การรายงานผลการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานป็นการสรุปผล ทีไทีมผูຌตรวจสอบละ
รับรองการจัดการพลังงานตຌองด านินการพืไอ฿หຌทราบถึงความส ารใจ฿นตละกิจกรรมละขัๅนตอนวารงงาน
ควบคุมละอาคารควบคุมสามารถด านินการเดຌครบถຌวนตามขຌอก าหนดหรือเม มีประดใน฿ดทีไตຌองด านินการ
กຌเขปรับปรุง พืไอ฿หຌสัมฤทธ์ิผลละป็นเปตามขຌอก าหนดของกฎหมาย ซึไงป็นหนຌาทีไความรับผิดชอบของ
รงงานละอาคารควบคุมละทีมผูຌตรวจสอบการจัดการพลังงานทีไตຌองถือปฏิบัติ น าเปสูการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงานเดຌอยางตอนืไองตอเป 

๎.๏.ํ การสรปุผลการตรวจสอบ 

การสรุปผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน ตຌองสดงผลการตรวจสอบวา ผานหรือเมผาน พรຌอม
ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัดการพลังงานตามขຌอก าหนดของกฎหมาย ดังหัวขຌอตอเปนีๅ 

ํ) คณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน 
๎) การประมินสถานภาพการจัดการพลังงานบืๅองตຌน 
๏) นยบายอนุรักษ์พลังงาน 
๐) การประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
๑) การก าหนดปງาหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน ละผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริม

อนุรักษ์พลังงาน 
๒) การด านินการตามผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตามปງาหมาย

ละผนการอนุรักษ์พลังงาน ละผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมอนุรักษ์พลังงาน 
๓) การตรวจติดตามละประมินการจัดการพลังงาน 
๔) การทบทวน วิคราะห์ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

฿นกรณีทีไจຌาของรงงานควบคุมหรือจຌาของอาคารควบคุมด านินการจัดการพลังงานเมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนดอยางรຌายรง (Major) ฿หຌผูຌตรวจสอบละรับรองสรุปผลการพิจารณาวาเมผานการตรวจสอบ 



 

 ๎ - ๑ 

฿นกรณีทีไจຌาของรงงานควบคุมละจຌาของอาคารควบคุมด านินการจัดการพลังงานเมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนดอยางเมรຌายรง (Minor) ฿หຌผูຌตรวจสอบละรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบต
ตຌองกຌเข฿นปถัดเป 

๎.๏.๎ การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน 

ผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ตຌองจัดท ารายงานผลการตรวจสอบละรับรองการจัด
การพลังงานของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม ดยน ารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน มาจัดท าป็น
สรุปผลการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม ซึไงอยางนຌอยตຌองมี
รายละอียดประกอบดຌวย ชืไอรายการตรวจประมิน ผลการตรวจประมิน ละความคิดหในหรือขຌอสนอนะ 

๎.๏.๏ บทสรปุ 

การรายงานผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน ประกอบดຌวย สรุปผลภาพรวม ตารางสรุป การ
ตรวจสอบ การวิคราะห์การตรวจสอบละปลผล สรุปยกผลตามหัวขຌอ ละสรุปรายละอียดของการ
ตรวจสอบตละขຌอ มีความส าคัญยิไงกับการน าเป฿ชຌพืไอจัดล าดับความส าคัญของอกาส฿นการปรับปรุง฿นต
ละกิจกรรม ตละขัๅนตอน฿นระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานดังกลาวทัๅงนีๅผูຌตรวจสอบละรับรองสามารถ฿ชຌ
บบฟอร์มทีไกีไยวขຌองกับการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตามตัวอยางบบฟอร์ม฿นภาคผนวก ก.  

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ตัวอยางบบฟอร์มทีไกีไยวขຌองกับการตรวจสอบละรับรองการจดัการพลงังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก-ํ    
 

      บบฟอรม์ก าหนดความรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบละรับรอง 
การจัดการพลังงานตามขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ภาคผนวก ก-๑  

 

บบฟอร์มก าหนดความรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบละรบัรองการจดัการพลงังาน 

ตามขຌอก าหนดของวิธีการจดัการพลงังาน ประจ าป…ี…………… 

ชืไอรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….…………………………………………TSIC-ID…………….….…. 
ชืไอนิติบุคคล………………..……………………………………………………………………………………………………………….………..….  
ทีไตัๅง……………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………..…
วันทีไตรวจสอบ วันทีไ………………………………………….………………ถึงวันทีไ…………………………………………………….……… 

 

ล าดับ รายการตรวจประมิน วันทีไตรวจสอบ 
ลงลายมือชืไอผูຌตรวจสอบ 

ตละรายการ 
ํ. คณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน   

๎. การประมินสถานภาพการจัดการพลังงานบืๅองตຌน   

๏. นยบายอนุรักษ์พลังงาน   

๐. การประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน   

๑. การก าหนดป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน ละผนการ
ฝึกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  

๒. การด านินการตามผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ
ละวิคราะห์การปฏิบัติตามป้าหมายผลผนการอนุรักษ์
พลังงาน 

  

๓. การตรวจติดตามละประมินการจัดการพลังงาน   

๔. การทบทวน วิคราะห์ ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัด
การพลังงาน 

  

 

 ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง ป็นความจริงทกุประการ  
 

ลงชืไอ ................................................................. 
       ิ..............................................................ี 
  วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
                      ิผูຌรับ฿บอนุญาตี 

 

ลงชืไอ ................................................................. 
       ิ..............................................................ี 
  วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
                      ิผูຌช านาญการี 

 

ลงชืไอ ................................................................. 
         ิ...........................................................ี 
  วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
                    ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 

ลงชืไอ ................................................................. 
       ิ..............................................................ี 
  วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
                     ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก-๎ 

 

บบฟอร์มรายชืไอบุคลากรทีไกีไยวขຌองกับขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

ทีไเดຌรับการสอบถามหรือสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





            ภาคผนวก ก-๒  
 

บบฟอร์มรายชื่อบุคลากรท่ีกี่ยวขຌองตามขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

ท่ีไดຌรับการสอบถามหรือสัมภาษณ์ 

ชืไอรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….……….…………………TSIC-ID…………….……………………. 
ชืไอนิติบุคคล……………………………..………………………………จ านวนพนักงานประจ า/ทียบทา จ านวน………………คน 

ทีไตัๅง……………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………..… 

วันทีไตรวจสอบ วันทีไ………………………………………….………………ถึงวันทีไ…………………………………………………….……… 

 

รายชื่อผูຌไดຌรับการสอบถามหรือสัมภาษณ์ 

ล าดับ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าหนง 
ลงลายมือชืไอ 

รับรองการถูกสอบถาม 

หรือสัมภาษณ์ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

หมายหตุ: ํ. ควรสัมภาษณ์อยางนຌอยรຌอยละ ๏ ของจ านวนพนักงานประจ าหรือทียบทา฿นองค์กร 

๎. พนักงานประจ าหรือทียบทา หมายถึง พนักงานทีไปฏิบัติงาน฿นรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตอนืไอง 

    ตัๅงต ๘ ชัไวมงตอวัน 
 

ขຌาพจຌาขอรบัรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง ป็นความจริงทกุประการ 

 

ชืไอผูຌสัมภาษณ์…………………………………………. ต าหนง…………………………………….. วันทีไ…………….…..………….. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก-๏ 

 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ/๎๓ 
 

รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
ํ. คณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน 

ํ.ํ  มีการจัดท าค าสัไงตงตัๅงคณะท างานดຌานการจัด
การพลังงานป็นอกสาร (กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๑) 

      

ํ.๎ มีการก าหนดครงสรຌางอ านาจหนຌาทีไ ละความ
รับผิดชอบของคณะท างานการจัดการพลังงาน 
(กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๑) 

      

ํ.๏ อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะท างาน
อยางนຌอยตຌองมีดังนีๅ (กฎกระทรวงฯ ขຌอ 5) 

(ํ) ด านินการจัดการพลังงาน฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบายอนุรั กษ์พลั งงานละวิ ธีการ จัดการ 
พลังงานการจัดการพลังงาน 

 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
(๎) ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอขอ
ความรวมมือ฿นการปฏิบัติการตามนยบาย
อนุรัก ษ์พลัง งานละวิ ธีการ จัดการพลั งงาน 
รวมทัๅงจัดการฝຄกอบรมหรือกิจกรรมพืไอสรຌาง
จิตส านึกของบุคลากรของรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 

(๏) ควบคุมดูล฿หຌการจัดการพลังงานป็นเปตาม
นยบายอนุรั กษ์พลั งงานละวิ ธีการ จัดการ 
พลังงาน 

(๐) รายงานผลการอนุรักษ์ละการจัดการพลัง 
งานตามนยบายอนุรักษ์พลังงานละวิธีการจัด
การพลังงาน฿หຌจຌาของทราบ 

(๑) สนอนะกีไยวกับการก าหนดหรือทบทวน
นยบายอนุรักษ์พลังงานละวิธีการจัดการพลัง 
งาน฿หຌจຌาของพิจารณา 
(๒) สนับสนุนจຌ าของ฿นการด า นินการตาม
กฎกระทรวง 
 

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๏/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
ํ.๐ มีการผยพรค าสัไงตงตัๅ งคณะท างานฯ  ฿หຌ

บุคลากรของรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯ ขຌอ 5) 

      

ํ.๑ อืไน โ ีระบุิ  

 

 

 

      

หมายหตุ :   ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 
             ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/เมพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

              ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๐/๎๓ 
 

รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๎. การประมินสถานภาพการจัดการพลังงานบืๅองตຌน (฿นกรณีทีไป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มา฿ชຌป็นครัๅงรก) 

๎.ํ มีการประ มินสถานภาพการจัดการพลังงาน
บืๅองตຌน ดยการพิจารณาจากการด านินงานดຌาน
พลังงานทีไผ านมา กอนการก าหนดนยบาย
อนุรักษ์พลังงาน  (กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๏) 

 

 

     

๎.๎ อืไนโ (ระบุ) 
 

 

 

      

 

หมายหตุ :   ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 
             ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/เมพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

   ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๑/๎๓ 
 

รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๏. นยบายอนุรักษ์พลังงาน 

๏.ํ มีการจัดท านยบายอนุรักษ์พลังงานป็นอกสาร 
ละลงลายมือชืไอจຌาของรงงานควบคุมหรือจຌาของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๐) 

      

๏.๎ นยบายอนุรักษ์พลังงานสดงจตจ านงละความ
มุงมัไน฿นการจัดการพลังงาน฿นรงงานควบคุมละ
อาคารควบคุม อยางนຌอยตຌองมีรายละอียด 
ดังตอเปนีๅ (กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๐) 

ํ. ขຌอความระบุวาการอนุรักษ์พลังงานป็นสวน
หนึไ งของการด า นินงานของจຌาของรงงาน
ควบคุมหรือจຌาของอาคารควบคุม 

 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๒/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๎ . นยบายอนุรักษ์พลังงานทีไ หมาะสมกับ
ลักษณะละปริมาณพลังงานทีไ ฿ชຌ ฿นรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนัๅน 

๏. การสดงจตจ านงทีไจะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ทีไกีไยวขຌองกับการอนุรักษ์ละการจัดการพลังงาน 

๐. นวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการ฿ชຌ
พลังงานอยางตอนืไอง 
๑ . นวทางการจัดสรรทรัพยากรอยาง มี
ประสิทธิภาพ฿นการด านินงานตามวิธีการจัด
การพลังงาน 

๏.๏  มีการผยพรนยบายอนุรักษ์พลังงาน ดยปຂด
ประกาศเวຌ฿นทีไทีไซึไงหในเดຌงาย฿นรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม หรือดยวิธีการอืไนทีไหมาะสม 
พืไอ฿หຌบุคลากรของรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุ มทราบละปฏิ บั ติ ตามนยบายฯ เดຌ  
(กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๐) 

 

 

 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๓/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๏.๐ อืไนโ (ระบุ) 

 

 

 

      

หมายหตุ :  ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 
            ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/เมพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

  ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๔/๎๓ 
 

รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๐. การประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
๐.ํ มีการประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  

ดยการตรวจสอบละวิคราะห์สภาพการ฿ชຌ
พลังงานทีไมีนัยส าคัญ฿นรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม พืไอหาสภาพการสูญสียพลังงาน รวมทัๅง
ก าหนดมาตรการ฿นการลดการสูญสียดังกลาว 
(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๎) 

      

๐.๎ การประมินการ฿ชຌพลังงานทีไมีนัยส าคัญ มีการ
พิจารณาปัจจัยหลัก฿นการประมิน เดຌก ขนาด
การ฿ชຌพลังงาน ชัไ วมงการ฿ชຌพลังงาน ละ
ศักยภาพ฿นการปรับปรุง  (ประกาศกระทรวงฯ 
ขຌอ ๎) 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๕/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๐.๏ การประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ

ประมินหาสภาพการ฿ชຌพลังงานทีไมีนัยส าคัญ฿น
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ 3) 

(ํ) องค์กร 
(๎) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
(๏) อุปกรณ์  

      

๐.๐ การประมินระดับองค์กร มีการรวบรวมกีไยวกับ  
ิํี ระบบเฟฟ้า 
ิ๎ี การผลิตหรือการบริการ 

ิ๏ี การ฿ชຌพลังงาน 

ตัๅงตดือนมกราคม ถึงดือนธันวาคมของปทีไผาน
มาพืไอน าขຌอมูลมาวิคราะห์หาสัดสวนการ฿ชຌ
พลังงาน฿นระบบ หรือกระบวนการผลิตตางโ พืไอ
฿ชຌปรียบทียบหาสถานภาพการ฿ชຌพลังงานรวม
ขององค์กร (ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๏) 

      

๐.๑ การประมินระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีการ
วิคราะห์กระบวนการผลิตหรือบริการละหาคา
การ฿ชຌพลัง งานจ าพาะ (Specific energy 
consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการ฿ชຌ

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ์/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
พลังงานตอปัจจัยทีไมีผลกระทบตอการ฿ชຌพลังงาน
฿นตละผลิตภัณฑ์หรือบริการ (฿นกรณีทีไองค์กร
มัการ฿ชຌพลังงาน฿นการผลิตละบริการ ทีไสามารถ
ยกเดຌป็นหลายผลิตภัณฑ์หรือบริการ) 

(ํ) ส าหรับรงงานควบคุม มีการหาคาการ฿ชຌ
พลังงานจ าพาะดย฿ชຌอัตราสวนของปริมารการ฿ชຌ
พลังงานทัๅงหมดตอหนวยผลผลิต  
(๎) ส าหรับอาคารควบคุม มีการหาคาการ฿ชຌ
พลังงานจ าพาะดย฿ชຌอัตราสวนของการ฿ชຌ
พลังงานทัๅงหมดตอปัจจัยทีไมีผลกระทบตอการ฿ชຌ
พลังงาน฿นอาคาร ชน จ านวนหຌองพักทีไจ าหนาย
เดຌ฿นกรณีรงรม จ านวนผูຌ฿ชຌบริการของอาคาร฿น
กรณีของรงพยาบาล หรือจ านวนพืๅนทีไ฿ชຌสอยทีไ฿ชຌ
งานจริงกรณีของอาคารทัไวเป ป็นตຌน  (ประกาศ
กระทรวงฯ ขຌอ ๏ (๎)) 

  ๐.๒ การประมินระดับอุปกรณ์ มีการประมินการ฿ชຌ
พลังงานทีไ มีนัยส าคัญของตละอุปกรณ์หลัก 
รวมทัๅงวิคราะห์หาประสิทธิภาพการ฿ชຌพลังงาน
ละการสูญสียพลังงงาน฿นตละอุปกรณ์  

      

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํํ/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๏ (๏)) 

  ๐.๓ อืไน โ ีถຌามีิ  

 

 

 

      

หมายหตุ :   ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 
             ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/มพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

   ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   
 
 
 
    
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๎/๎๓ 
 

รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๑. การก าหนดป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน ละผนการฝຄกอบรม ละกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  ๑.ํ มีการก าหนดป้าหมายละผนการอนุรักษ์
พลังงานทีไประสงค์จะ฿หຌลดลง ดยก าหนดป็น
รຌอยละของปริมาณพลังงานทีไ฿ชຌดิม หรือก าหนด
ระดับของการ฿ชຌพลังงานตอหนึไงหนวยผลผลิต 
รวมทัๅงระบุระยะวลาการด านินการ การลงทุน 
ละผลทีไคาดวาจะเดຌรับจากการด า นินการ  
(กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๓) 

      

๑.๎ มีการน าขຌอมูลการ฿ชຌพลังงานละขຌอมูลกีไยวกับ
ปั จ จั ย อืไ นทีไ มี ผลกระทบตอการ ฿ชຌพ ลั ง งาน 
ตลอดจนผลการประมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานละมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ทีไ

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๏/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
รวบรวมหรือจัดท าขึๅนตามหมวดทีไ ํ ของประกาศ
กระทรวงฯ มา฿ชຌประกอบการก าหนดป้าหมาย
ล ะ ผน กา รอ นุ รั ก ษ์ พลั ง ง าน  (ป ระ กา ศ
กระทรวงฯ ขຌอ ๒) 

๑.๏ มีการยกป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานป็น  
(ํ) มาตรการดຌานเฟฟ้า 
(๎) มาตรการดຌานความรຌอน 

ละมีรายละอียด ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ชืไอมาตรการการอนุรักษ์พลังงานละตัวชีๅวัด
ความส ารใจของป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานต
ละมาตรการ ซึไงก าหนดป็นรຌอยละของการ฿ชຌ
พลังงานทีไประสงค์จะ฿หຌลดลงปรียบทียบกับ
ปริมาณการ฿ชຌพลังงานรวมของปทีไผานมา 
(๎) งินลงทุนละระยะวลาการคืนทุน฿นการ
ด า นินมาตรการการอนุรั กษ์พลังงานตละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๓) 

 

 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๐/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๑.๐ ผนอนุรักษ์พลังงานดຌานเฟฟ้า มีรายละอียด

อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ (ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ 8) 

(ํ) รายชืไอมาตรการอนุรักษ์พลังงานละ
วัตถุประสงค์ของการด านินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานตละมาตรการ 

(๎) ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการด านินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานตละมาตรการ ดยระบุระยะวลาริไมตຌน
ละระยะวลาสิๅนสุดของการด านินการ 

(๏) งินลงทุนทีไตຌอง฿ชຌ฿นการด านินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานตละมาตรการ 

(๐) ผูຌรับผิดชอบ฿นการด านินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานตละมาตรการ 

ิประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๔ี 

      

๑.๑ ผนอนุรักษ์พลังงานดຌานความรຌอน มีรายละอียด
อยางนຌอย ดังตอเปนีๅ 
(ํ) รายชืไอมาตรการอนุรักษ์พลังงานละ
วัตถุประสงค์ของการด านินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานตละมาตรการ 

(๎) ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการด านินมาตรการอนุรักษ์

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๑/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
พลังงานตละมาตรการ ดยระบุระยะวลาริไมตຌน
ละระยะวลาสิๅนสุดของการด านินการ 

(๏) งินลงทุนทีไตຌอง฿ชຌ฿นการด านินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานตละมาตรการ 

(๐) ผูຌรับผิดชอบ฿นการด านินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานตละมาตรการ 

(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๔) 

๑.๒ มีการจัดท าผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอ
สงสริมการอนุรักษ์พลังงานตามผนการอนุรักษ์
พลังงานทีไจัดท าขึๅน ดยมีรายละอียด อยางนຌอย 
ตอเปนีๅ 
(ํ) ชืไอหลักสูตรการฝຄกอบรมหรือกิจกรรมพืไอ
สงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(๎) กลุมป้าหมายของผูຌขຌาอบรม 

(๏) ระยะวลา฿นการฝຄกอบรมหรือด านินกิจกรรม
พืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(๐) ผูຌรับผิดชอบ฿นการฝຄกอบรมตละหลักสูตร
หรือการด านินกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์
พลังงานตละกิจกรรม 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๒/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๕) 

๑.๓ มีการผยพรผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอ
สง สริมการอนุรักษ์พลังงาน฿หຌบุคลากรของ
รงงานควบคุมละอาคารควบคุมทราบอยาง
ทัไวถึง 
(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ํ์) 

      

๑.๔ อืไนโ ิถຌามีี 
 

 

 

      

หมายหตุ :   ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 
             ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/มพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

   ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๓/๎๓ 
 

รายการการตรวจสอบการจัดการพลังงาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๒. การด านินการตามผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตามป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน ละผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

๒.ํ 

 

 

 

มีการควบคุมดูล฿หຌมีการด านินงานตามผนการ
อนุรักษ์พลังงาน รวมทัๅงผนการฝຄกอบรมหรือ
กิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดยการ
ควบคุมตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตาม
ป้าหมายละผนการอนุรักษ์พลังงานทีไเดຌจัดท า
ขึๅนตามกฎกระทรวงฯขຌอ ๓ (กฎกระทรวงฯ ขຌอ 
๔, ประกาศกระทรวงขຌอ ํํ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๔/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๒.๎ 

 

มีการมอบหมาย฿หຌคณะท างานดຌ านการจัด
การพลังงานด านินการ฿หຌผูຌรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานตละมาตรการตามผนอนุรักษ์
พลังงาน ละผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอ
สงสริมการอนุรักษ์พลังงานของรงงานควบคุม
ละอาคารควบคุม รายงานผลการด านินการตาม
ผน฿หຌ คณะท า งานทร าบอย า ง สมไ า  สมอ 
(ประกาศกระทรวง ฯ ขຌอ ํ๎) 

      

๒.๏ 

 

มีการตรวจสอบละวิคราะห์ผลการด านินงาน
ตามผนจากรายงานผลการด า นินงานของ
ผูຌรับผิดชอบ฿นตละมาตรการ ดยคณะท างาน
ดຌานการจัดการพลังงานตามชวงวลาทีไหมาะสม 
อยางนຌอยสามดือนตอครัๅง ดยด านินการป็น
รายมาตรการตามทีไก าหนดเวຌ฿นผนอนุรักษ์
พลังงานละผนการฝຄกอบรม ละกิจกรรมพืไอ
สงสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
฿นกรณีทีไ ผลการด า  นินง านเม ป็ นเปตาม
ป้าหมายทีไก าหนด มีการระบุถึงสาหตุของการเม
บรรลุผลนัๅน ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไนิยม฿ชຌ

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ํ๕/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
ละชืไอถือเดຌ ละสนอนวทางการกຌเข฿น
รายงานการด านินการ (ประกาศกระทรวง ฯ  
ขຌอ ํ๏) 

๒.๐ มีการจัดท ารายงานผลการด านินการตามผน
อนุรักษ์พลังงานตละมาตรการตามทีไก าหนด฿น
ป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงานตามบบ
รายงานผลการตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติ
ตามป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทัๅง
ผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ดยอยางนຌอยมีรายละอียด 
ดังตอเปนีๅ 
(ํ) สรุปผลการติดตามการด านินงานตาม
ผนการอนุรักษ์พลังงาน ดยอยางนຌอยตຌองมี
รายละ อียด ซึไ งประกอบดຌวย ชืไอมาตรการ 
สถานภาพการด า  นินการ  ละปัญหาละ
อุปสรรค฿นการด านินการ (ถຌามี) 

(๎) ผลการตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตาม
ป้ าหมายละผนอนุรั กษ์พลั ง งานส าหรับ
มาตรการดຌานเฟฟ้าละมาตรการดຌานความรຌอน 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎์/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
ดยอยางนຌอยมีรายละอียด ดังนีๅ 
- ชืไอมาตรการทีได านินการตละมาตรการ 

- ระยะวลาด านินการ ตามผนละระยะวลาทีไ
กิดขึๅนจริง 
- สถานภาพการด านินการทีไกิดขึๅนจริง 
- งินลงทุนทีไ฿ชຌตามผนละงินลงทุนทีไกิดขึๅน
จริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามผนละทีไกิดขึๅน
จริง 
- ปัญหาละอุปสรรคทีไกิดขึๅนระหวางด านินการ 

- ความคิดหในละขຌอสนอนะ 

(๏) สรุปผลการติดตามการด านินการของ
หลักสูตรการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริม
การอนุรักษ์พลังงาน อยางนຌอยตຌองมีรายละอียด
ประกอบดຌวย 

- ชืไอหลักสูตรหรือกิจกรรมการสงสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎ํ/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
- สถานภาพการด านินการ 

- ปัญหาละอุปสรรค฿นการด านินการ (ถຌามี) 

- จ านวนผูຌขຌาอบรม 

(ประกาศกระทรวง ฯ ขຌอ ํ๐) 

๒.๑ อืไน โ ีถຌามีิ  

 

 

      

หมายหตุ :   ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 
             ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/เมพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

   ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎๎/๎๓ 
 

 

รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๓. การตรวจติดตามละการประมินการจัดการพลังงาน 

๓.ํ จัด฿หຌมีการตรวจติดตาม ละประมินการจัด
การพลังงาน ฿นลักษณะของการตรวจสอบภาย฿น
รวมถึ ง ก า รทบทวน  วิ  ค ร าะห์   ละกຌ เ ข
ขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน ชวงวลาทีไ
หมาะสมป็นประจ า อยางนຌอยปละ ํ ครัๅง  
(กฎกระทรวงฯ ขຌอ ๕, ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ 
ํ๑)  

      

๓.๎ มีค าสัไ ง ต งตัๅ งคณะผูຌ ตรวจประ  มินการ จัด
การพลังงานภาย฿นองค์กร ดยประกอบดຌวย
บุคคลอยางนຌอยสองคนซึไงมีความรูຌความขຌา฿จ฿น

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎๏/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
วิธีการจัดการพลังงาน มีความป็นกลาง ละป็น
อิสระ฿นการด านินการ  ดยจຌาของรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมลงลายมือชืไอ฿นค าสัไง 
ละผยพร฿หຌบุคลากรของรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบอย างทัไ วถึ ง  (ประกาศ
กระทรวงฯ ขຌอ ํ๑ (ํ) ละ (๎)) 

๓.๏ มีการด านินการตรวจติดตามฯ การด านินการจัด
การพลังงานตามขຌอก าหนด ดังนีๅ 
(ํ) คณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน 
(๎) การประมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
บืๅองตຌน ฿นกรณีทีไน าวิธีการจัดการพลังงานมา฿ชຌ
ป็นครัๅงรก 
(๏) การมีนยบายอนุรักษ์พลังงาน ป็นลายลักษณ์
อักษร ซึไงลงลายมือชืไอดยจຌาของรงงานควบคุม
หรือจຌาของอาคารควบคุมละผยพรนยบาย
อนุรักษ์พลังงาน 
(๐) การประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
(๑) การมีป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน ละ
ผนการฝຄกอบรม ตลอดจนกิจกรรมพืไอสงสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎๐/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
(๒) การด านินการตามผนการอนุรักษ์พลังงาน
ละการตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตาม
ป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน 
(๓ ) ก ารต รวจติด ตามละปร ะ  มินการ จัด
การพลังงาน 
(๔) ทบทวน วิคราะห์ละกຌเขขຌอบกพรองของ
การจัดการพลังงาน 
ดยการตรวจสอบอกสารละหลักฐานทีไกีไยวขຌอง
กับการจัดการพลังงานวามีละครบถຌวนหรือเม 
ซึไงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
ละจัดท าสรุปผลการตรวจติดตาม พรຌอมลง
ลายมือชืไอดยประธานคณะผูຌตรวจประมินฯ สง
฿หຌคณะท างานดຌานการจัดการพลังงานละ
จຌาของรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ํ๑ (๏) ขຌอ ํ๒ ละขຌอ 
ํ๓) 

๓.๐ อืไนโ ีถຌามีิ        
หมายหตุ :   ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 

             ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/เมพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

   ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎๑/๎๓ 
 

รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน฿นการด านินงานตามขຌอก าหนด 

ชืไอนิติบุคคลทีไถกูตรวจสอบ : ประจ าป : ครัๅงทีไ : 
ชืไอรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทีไถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีไ : 
ชืไอผูຌตรวจสอบ : 

 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๔. การทบทวน วิคราะห์ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

๔.ํ มีการประชุมพืไอทบทวน วิคราะห์ละกຌเข
ขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน ตามชวงวลา
ทีไหมาะสมอยางนຌอยปละ ํ ครัๅง ดยน าผลสรุป
จ าก กา รต ร ว จติ ด ต า มก าร ด า  นิ น กา ร จั ด
การพลังงานมาวิคราะห์ความหมาะสม ละ
นว ทาง การ ปรั บป รุ ง ก า ร ด า  นิ นกา ร จั ด
การพลังงาน ละรายงาน฿หຌจຌาของรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ ดยอยางนຌอย
ตຌ อ ง มี ผ ล ก า ร ท บ ท ว นก า ร ด า  นิ น ก า ร จั ด
การพลังงาน฿นตละขึๅนตอนตามทีไกฎกระทรวง
ก าหนดวามีความหมาะสมหรือควรปรับปรุง หาก

      



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎๒/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
หในควรปรับปรุง฿หຌระบุขຌอบกพรองทีไตรวจพบ 
พรຌอมนวทางการปรับปรุงขຌอบกพรองตละ
ขัๅนตอน (ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ํ๔) 

๔.๎ มีตัวทนจากหนวยงานภาย฿นของรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมขຌารวมสดงความคิดหในตอการ
จัดการพลังงานของรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ํ๔) 

      

๔.๏ จຌาของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิคราะห์ละกຌเขขຌอบกพรอง 
เป ฿ ชຌ ฿ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง  ล ะ พั ฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ละ฿นกรณีทีไ
ปรากฏขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน มีการ
ด านินการกຌเขขຌอบกพรองนัๅนดยรใว (ประกาศ
กระทรวงฯ ขຌอ ํ๕) 
 

      

๔.๐ มีการผยพรผลการประชุม ละผลการทบทวน 
วิคราะห์ละกຌ เขขຌ อบกพรองของการจัด
การพลังงาน฿หຌบุคลากรรับทราบอยางทัไวถึง 
(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๎์) 
 

      

 



                                                                                                                                                                                                            ภาคผนวก ก-๏  
 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง  ป็นความจรงิทุกประการ 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌช านาญการ 
         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

ลงชืไอ .........................................................ผูຌชวยผูຌช านาญการ 

         ิ......................................................) 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

๎๓/๎๓ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความสอดคลຌอง 

ขຌอคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัด
การพลังงาน 

ชืไอรายละอียดของหลักฐาน
ทีไตรวจพบ 

เมมี/เม
พบ

หลักฐาน 

สอดคลຌอง
กับ

ขຌอก าหนด 

เมสอดคลຌองกับ
ขຌอก าหนด 

ประภท
รຌายรง 

ประภท 

เมรຌายรง 
๔.๑ อืไนโ ีถຌามีิ  

 
 
 

      

หมายหตุ :   ํ. กรณีทีไมีหลักฐาน ฿หຌระบุหลักฐานทีไมีอยู฿นหัวขຌอนัๅนโ 
             ๎. ท าครืไองหมาย  ฿นชองหลักฐานวาเมมี/เมพบหลักฐาน ฿นกรณีทีไเมมี/เมพบอกสารหรือหลักฐาน฿นหัวขຌอนัๅนโ 

   ๏. ฿นกรณีทีไมีหลักฐาน ละสอดคลຌองกับขຌอก าหนด฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองสอดคลຌองกับขຌอก าหนด, กรณีเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนด ฿หຌท าครืไองหมาย  ฿นชองวาป็นประภทรຌายรงหรือเมรຌายรง   
        
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก-๐ 

 

ค ารับรองการตรวจสอบการปฏิบัติงานจรงิของการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 
ณ รงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                      ภาคผนวก ก-๔ 

ค ารบัรองการตรวจสอบการปฏบิตัิงานจริงของการตรวจสอบละรับรองการจดัการพลังงาน  
ณ รงงานควบคุมละอาคารควบคุม ประจ าป…ี……………………… 

ชืไอรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….……………………………………TSIC-ID…………….…………. 
ชืไอนิติบุคคล………………..……………………………………………………………………………………………………………….………..….   
ทีไตัๅง……………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………..…
วันทีไตรวจสอบ วันทีไ………………………………………….………………ถึงวันทีไ…………………………………………………….……… 

 

ขຌาพจຌา ํ…………………………………………………………………………..๎…………………………………………………………..………………
฿นฐานะ   ผูຌมีอ านาจผูกพันนิติบุคคล    ผูຌรบัมอบอ านาจ 

 

ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว) ……….……………….…………………………………….…ผูຌเดຌรับ฿บอนุญาตตรวจสอบละรบัรอง
การจัดการพลังงาน ประภท  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ฿บอนุญาตลขทีไ….………………………..…………ดยบุคลากร
ดังตอเปนีๅ เดຌตรวจสอบการปฏิบัตงิานจริง ณ รงงงานหรืออาคารควบคุม ระหวางวันทีไ….……………….………………..…….. 
ถึงวันที………………………………………………………………… 
 

ล าดับ ชืไอ-สกุล ลขประจ าตัวประชาชน ต าหน่ง วันทีไตรวจสอบ 

     

     

     

     

     

 

 ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง ป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงชืไอ ..................................................................... 
     ิ..................................................................ี 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

    ิกรรมการผูຌมีอ านาจี 

 

ลงชืไอ ..................................................................... 
ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌรบั฿บอนญุาตี 

 

    ลงชืไอ ................................................................... 
    ิ...............................................................ี 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

    ิกรรมการผูຌมีอ านาจี 

 

ลงชืไอ ............................................................. 
  ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌช านาญการี 

 

    ลงชืไอ ................................................................. 
  ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌรบัผิดชอบดຌานพลังงานอาวุสี 

 

ลงชืไอ ................................................................ 
   ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 

 

    ลงชืไอ .................................................................. 
ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌรบัผิดชอบดຌานพลังงานี 

 

ลงชืไอ ............................................................... 
   ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก-๑ 

 

ค ารับรองการตรวจสอบการจัดการพลงังาน ณ รงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ํ/๎ 

    ภาคผนวก ก-๕ 

ค ารบัรองการตรวจสอบการจัดการพลังงาน ณ รงงงานควบคุมละอาคารควบคุม  
ประจ าป…ี……………………… 

ชืไอรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………TSIC-ID…………….………….. 
ชืไอนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………….………..….   
ทีไตัๅง………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………..…
วันทีไตรวจสอบ วันทีไ………………………………………….…………ถึงวันทีไ…………………………………………………….……… 

 

ขຌาพจຌา……………………………………………………………………………………………ดย……………………………………………..………………………………………………………….
ผูຌเดຌรับ฿บอนุญาตตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ฿บอนุญาตลขทีไ…………………………………………….เดຌตรวจสอบ
ความถูกตຌองละครบถຌวนของอกสารละหลักฐาน ซึไงรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรทีไกีไยวขຌองตาม
ขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ณ รงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ชืไอ………………………………………………………………………..
ตามขຌอก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ดังตอเปนีๅ 

ํ. คณะท างานการจัดการพลังงาน 

๎. การประมินสถานภาพการจัดการพลังงานบืๅองตຌน 

๏. นยบายอนุรักษ์พลังงาน 

๐. การประมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

๑. การก าหนดป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน ละผนการฝึกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

๒. การด านินการตามผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตามป้าหมายละ
ผนการอนุรักษ์พลังงาน ละผนการฝึกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

๓. การตรวจติดตามละประมินการจัดการพลังงาน 

๔. การทบทวน วิคราะห์ ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  
 ซึไงการตรวจสอบดังกลาว ด านินการดยบุคลากร ดังตอเปนีๅ 
 

ล าดับ ชืไอ-สกุล ลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าหน่ง วันทีไ
ตรวจสอบ 

     

     

     

     

     

 

 

 

 



๎/๎ 

ภาคผนวก ก-๕ 

 

 

 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌน ถูกตຌองป็นความจริงทกุประการ 

 

 
 

ลงชืไอ ..................................................................... 
     ิ..................................................................ี 
 วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

    ิกรรมการผูຌมีอ านาจี 

 

ลงชืไอ ..................................................................... 
  ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌรบั฿บอนญุาตี 

 

ลงชืไอ ..................................................................... 
     ิ................................................................ี 
วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 

     ิกรรมการผูຌมีอ านาจี 

 

ลงชืไอ ............................................................. 
  ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌช านาญการี 

 

  ลงชืไอ ................................................................. 
ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌรบัผิดชอบดຌานพลังงานอาวุสี 

 

 ลงชืไอ ................................................................ 
ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 

 

   ลงชืไอ .................................................................. 
ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌรบัผิดชอบดຌานพลังงานี 

 

 ลงชืไอ ................................................................ 
ิ..........................................................ี 

วันทีไ……ดือน………………………….พ.ศ………….. 
ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก-๒ 

 

รายงานผลการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลงังาน 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                ํ/๔                                                                                         ภาคผนวก ก-๒ 
 

 

รายงานผลการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 

ประจ าป…ี……………………….   
ํ. ขຌอมูลพืๅนฐาน  รงงานควบคุม   อาคารควบคุม 

ชืไอรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..………………………. 
ชืไอนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..….   

ทีไตัๅง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..… 

ทรศัพท์……………………………………………..ทรสาร…………………………………………………………………Website………………………………………………………………………. 
ชืไอผูຌติดตอประสานงาน………………………………………………………….………………ต าหนง…………………………………………………………………………………………………….. 
ทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….ทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….…………………………… 

วันทีไตรวจสอบ วันทีไ………………………………………………………………..………….…………ถึงวันทีไ……………………………………………………………………………………….……… 

 

๎. รายชืไอผูຌตรวจสอบละรบัรองการจัดการพลังงาน 

 ๎.ํ...........................................................................................ต าหนง……………………………………………ลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 

๎.๎...........................................................................................ต าหนง……………………………………………ลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 

๎.๏...........................................................................................ต าหนง……………………………………………ลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 

๎.๐...........................................................................................ต าหนง……………………………………………ลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 

๎.๑...........................................................................................ต าหนง……………………………………………ลขประจ าตัวประชาชน…………………………………………… 
 

 

 

 

 

 



๎/๔ ภาคผนวก ก-๒ 
 

๏.  สรุปขຌอมูลผลการจัดการพลังงานของรงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

๏.ํ กลุมของรงงานละอาคาร

ควบคุม 

 กลุมทีไ ํ (ขนาดลใกี : ประภทอาคาร/ประภทอุตสาหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….…. 

 กลุมทีไ ๎ (ขนาด฿หญี: ประภทอาคาร/ประภทอุตสาหกรรม………………………………………………………………………………………..……. 

๏.๎ ผูຌรับผิดชอบดຌานพลังงาน  

จ านวน ……..คน 

 

(ํ) ผูຌรับผิดชอบดຌานพลังงานอาวุส  
ชืไอ………………………………………………………………………………..……...…ทะบียนลขทีไ………………………………..…………………………………… 

ชืไอ………………………………………………………………………………..……...…ทะบียนลขทีไ………………………………..…………………………………… 

(๎) ผูຌรับผิดชอบดຌานพลังงานสามัญ 
ชืไอ………………………………………………………………………………..……...…ทะบียนลขทีไ………………………………..……………………………………
ชืไอ………………………………………………………………………………..……...…ทะบียนลขทีไ………………………………..…………………………………… 

๏.๏ ขຌอมูลการ฿ชຌอาคาร/ 
ขຌอมูลการผลิต 

รายละอียดตามอกสารนบ (ภาคผนวก ก ของรายงานการจัดการพลังงาน) 

๏.๐ ขຌอมูลระบบเฟฟ้า รายละอียดตามอกสารนบ (ภาคผนวก ก ของรายงานการจัดการพลังงาน) 
๏.๑ ขຌอมูลปริมาณการ฿ชຌเฟฟ้า รายละอียดตามอกสารนบ (ภาคผนวก ข ของรายงานการจัดการพลังงาน) 
๏.๒ ขຌอมูลปริมาณการ฿ชຌชืๅอพลิง รายละอียดตามอกสารนบ (ภาคผนวก ค ของรายงานการจัดการพลังงาน) 
๏.๓ ขຌอมูลปริมาณการ฿ชຌชืๅอพลิง฿น

การผลิตเฟฟ้า 
รายละอียดตามอกสารนบ (ภาคผนวก ง ของรายงานการจัดการพลังงาน) 

๏.๔ ขຌอมูลสัดสวนการ฿ชຌพลังงาน
เฟฟ้า 

รายละอียดตามอกสารนบ (ภาคผนวก จ ของรายงานการจัดการพลังงาน) 

๏.๕ ขຌอมูลสัดสวนการ฿ชຌพลังงาน
ชืๅอพลิง 

รายละอียดตามอกสารนบ (ภาคผนวก ฉ ของรายงานการจัดการพลังงาน) 

๏.ํ์ ผลการวิคราะห์การปฏิบัติตาม
ป้าหมายละผนการอนุรกัษ์
พลังงานดຌานเฟฟ้า ละดຌาน
ความรຌอน 

รายละอียดตามอกสารนบ (ตารางสรุปขัๅนตอนทีไ ๑ ของรายงานการจัดการพลังงาน) 

 



๏/๔ ภาคผนวก ก-๒ 
 

๐. สรุปผลการตรวจสอบ  

 
 

ผานการตรวจสอบ นืไองจากจຌาของรงงานควบคุมหรือจຌาของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามขຌอก าหนดถูกตຌองละครบถຌวนทุกขຌอ 

 
 

ผานการตรวจสอบ ตตຌองปรับปรุง฿นปีถัดเปนืไองจากจຌาของรงงานควบคุม หรือจຌาของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามขຌอก าหนดเมครบทุกขຌอ หรือขຌอบกพรอง 

บางประการเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนดอยางเมรຌายรง จ านวน……………ขຌอ สดงรายละอียดตามขຌอ ๑ 

 เมผานการตรวจสอบ นืไองจากจຌาของรงงานควบคุมหรือจຌาของอาคารควบคุม ด านินการจัดการพลังงานเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนดอยางรຌายรง 
จ านวน……………ขຌอ ละ ปฏิบัติตามขຌอก าหนดเมครบทุกขຌอ หรือขຌอบกพรองบางประการเมสอดคลຌองกับขຌอก าหนดอยางเมรຌายรง  จ านวน……………ขຌอ สดง
รายละอียดตามขຌอ ๑ ละ ๒ 

 

๑ รายละอียดความเมสอดคลຌองกบัขຌอก าหนดประภทเมรຌายรง  

(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๎๐ (๏) (ข) ี ระบรุายละอียดสิไงทีไเมสอดคลຌอง 

 

 

 (ข.ํ) การมีค าสัไงตงตัๅงคณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน การมีค าสัไงตงตัๅงคณะ
ผูຌตรวจประมินการจัดการพลังงานภาย฿นองค์กร ละการมีนยบายอนุรักษ์พลังงาน
ป็นอกสาร ตยังเมเดຌลงลายมือชืไอดยจຌาของรงงานควบคุมหรือจຌาของอาคาร
ควบคุม 

 

  (ข.๎) การก าหนดอ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะท างานดຌานการจัด
การพลังงานสอดคลຌองกับสาระส าคัญบางขຌอตามทีไก าหนดเวຌ฿นกฎกระทรวง  

การประมินสถานภาพการจัดการพลังงานบืๅองตຌนเมครบทุกหนวยงานยอยตาม
ครงสรຌางของรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือการประมินสถานภาพการจัด
การพลังงานบืๅองตຌนเมครบทุกองค์ประกอบตามทีไก าหนด การก าหนดนยบายอนุรักษ์
สอดคลຌองกับสาระส าคัญบางขຌอตามทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง มีการประมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน การตรวจประมินการจัดการพลังงาน ละการทบทวน วิคราะห์
ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน฿นบางขຌอหรือเมครบทุกองค์ประกอบตาม
หลักกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนด฿นประกาศกระทรวง 

 

 



๐/๔ ภาคผนวก ก-๒ 
 

๑ รายละอียดความเมสอดคลຌองกบัขຌอก าหนดประภทเมรຌายรง  

(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๎๐ (๏) (ข) ี ระบรุายละอียดสิไงทีไเมสอดคลຌอง 

  (ข.๏) ผลการตรวจวัดละวิคราะห์ขຌอมูลทีไเดຌจากการประมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบละวิคราะห์ขຌอมูลทีไ฿ชຌ฿นการก าหนดมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานดຌานเฟฟ้าละดຌานความรຌอน ละผลการตรวจสอบละวิคราะหข์ຌอมลู
การปฏิบัติตามป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงาน฿นตละมาตรการเมถูกตຌองตามหลัก
วิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เมป็นเปตามผนทีไก าหนดเวຌ 

 

  (ข.๐) มีการผยพรค าสัไงตงตัๅงคณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน ค าสัไงตงตัๅงคณะ
ผูຌตรวจประมินการจัดการพลังงานภาย฿นองค์กร นยบายอนุรักษ์พลังงาน ผนการ
ฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงานดຌวยวิธีการ฿ดวิธีการหนึไงลຌว ต
บุคลากรของรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเดຌรับทราบเมทัไวถึง ป็นตຌน 

 

  อืไนโ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑/๔ ภาคผนวก ก-๒ 
 

๒ รายละอียดความเมสอดคลຌองกบัขຌอก าหนดประภทรຌายรง  

(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๎๐ (๏) (ก) ี ระบรุายละอียดสิไงทีไเมสอดคลຌอง 

 

 

 (ก.ํ) การเมมีค าสัไงตงตัๅงคณะท างานดຌานการจัดการพลังงานป็นอกสาร  การเม
ก าหนดอ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบของคณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน
ตามทีไก าหนดเวຌ฿นกฎกระทรวง 

 

  (ก.๎) การเมประมินสถานภาพการจัดการพลังงานบืๅองตຌนทัๅง฿นหนวยงานยอยตาม
ครงสรຌางละภาพรวมของรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม฿นกรณีทีไมีการน าวิธีการ
จัดการพลังงานมา฿ชຌป็นครัๅงรก 

 

  (ก.๏) การเมมีนยบายอนุรกัษ์พลงังานป็นอกสาร การเมก าหนดนยบายอนุรักษ์
พลังงาน฿หຌมสีาระส าคัญตามทีไก าหนดเวຌ฿นกฎกระทรวง การเมประมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงานตามหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นขຌอ฿ดลยทีไก าหนดเวຌ฿นประกาศ 

 

  (ก.๐) การเมก าหนดป้าหมายละผนอนุรักษ์พลังงานตามหลกักณฑ์ละวิธีการ 

ทีไก าหนด฿นประกาศ การเมก าหนดผนการฝຄกอบรมละกจิกรรมพืไอสงสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 

  (ก.๑) การเมด านินการตรวจสอบละวิคราะห์การปฏิบัติตามป้าหมายละผน
อนุรักษ์พลังงานตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนด฿นประกาศ การเมติดตามผลการ
ด านินการของการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

  (ก.๒) การเมมีค าสัไงตงตัๅงคณะผูຌตรวจประมินการจัดการพลังงานภาย฿นองค์กรป็น
อกสาร การเมตรวจประมินการจัดการพลังงานตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนด 

฿นประกาศ การเมทบทวน วิคราะห์ ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงานตาม
หลักกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนด฿นประกาศ การเมน าผลการตรวจติดตามละประมิน
การจัดการพลังงานน าสนอคณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน พืไอทบทวน วิคราะห์ 
ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน฿นรอบป  การเมมีผลการทบทวน 

วิคราะห์ ละกຌเขขຌอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 



๒/๔ ภาคผนวก ก-๒ 
 

๒ รายละอียดความเมสอดคลຌองกบัขຌอก าหนดประภทรຌายรง  

(ประกาศกระทรวงฯ ขຌอ ๎๐ (๏) (ก) ี ระบรุายละอียดสิไงทีไเมสอดคลຌอง 

  (ก.๓) การเมผยพรค าสัไงตงตัๅงคณะท างานดຌานการจัดการพลังงาน การเมผยพร
ค าสัไงตงตัๅงคณะผูຌตรวจประมินการจัดการพลังงานภาย฿นองค์กร  รวมถึงการเม
ผยพร฿นรืไองของนยบายอนุรักษ์พลังงาน ผนการฝຄกอบรมละกิจกรรมพืไอ
สงสริมการอนุรักษ์พลังงานดຌวยวิธีการ฿ด โ ฿หຌบุคลากร฿นรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทัไวถึง 

 

  อืไนโ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓/๔ ภาคผนวก ก-๒ 
 

๓. รายละอียดผลสรุปการตรวจสอบ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัดการพลังงาน สอดคลຌอง เมสอดคลຌอง 
ํ. คณะท างานดຌานการจัด

การพลังงาน 

   

๎. การประมินสถานภาพการจัด
การพลังงานบืๅองตຌน 

   

 

 

 

๏. นยบายอนุรักษ์พลังงาน    

 

 

 

๐. การประมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

๑. การก าหนดป้าหมายละผน
อนุรักษ์พลังงาน ละผนการ
ฝຄ ก อบ ร มล ะกิ จ ก ร ร ม  พืไ อ
สงสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  

 

 

 

 



๔/๔ ภาคผนวก ก-๒ 
 

ล าดับ
ทีไ รายการตรวจประมิน 

ผลการตรวจประมิน ความคิดหในการปรับปรุงวิธีการด านินการจัดการพลังงาน สอดคลຌอง เมสอดคลຌอง 
๒. การด า นินการตามผนการ

อนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ
ละวิคราะห์การปฏิบัติตาม
ป้าหมายละผนการอนุรักษ์
พลังงานละผนการฝຄกอบรม
ละกิจกรรมพืไอสงสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

   

๓. การตรวจติดตามละประมิน
การจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การทบทวน วิคราะห์ ละกຌเข
ขຌอบกพรองของการจัด
การพลังงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาขຌอความขຌางตຌนถูกตຌอง ป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงชืไอ .............................................................. 
      ิ..............................................................ี 
วันทีไ……..ดือน……………..………..ป……………. 
                 ิผูຌรับ฿บอนุญาตี 
        ฿บอนุญาตลขทีไ………………………………………… 

 

ลงชืไอ ................................................................. 
       ิ..............................................................ี 
วันทีไ……..ดือน……………………………..ป…………. 

                  ิผูຌช านาญการี 
 

 

ลงชืไอ .............................................................. 
       ิ.............................................................ี 
วันทีไ……..ดือน…………………………..ป……………. 
                ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 

 

ลงชืไอ ....................................................... 
    ิ..........................................................ี 
วันทีไ……...ดือน…………………………..ป…… 

            ิผูຌชวยผูຌช านาญการี 



 

 

 

 

 

 

 

ภ คผนวก ข 
กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการตรวจสอบละรบัรองการจดัการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ คผนวก ข-     
 

 กฎกร ทรวงก หนดม ตรฐ น หลก กณฑ์ ล วธก รจดก รพลงง น 

         น รงง นควบคม ล อ ค รควบคม พ.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





หนา   ๗ 

เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

  

 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 

“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 

“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
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“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจตจํ านงที่ จะปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เ ก่ี ย วของ กับการอนุ รักษ และ 
การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ
พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได 



หนา   ๙ 

เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 
จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 
ตามกฎกระทรวงนี ้

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน  โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ
พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 
การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 
ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน  รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 
จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  

หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข-๎   
 

กฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผูຌขอรับ฿บอนุญาต หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการขอรับ
฿บอนุญาต ละการอนุญาตตรวจสอบละรับรอง จัดการพลังงาน พ.ศ. ๎๑๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





หนຌา   ๐ 
ลม   ํ๎๕   ตอนทีไ   ๐ํ   ก ราชกิจจานุบกษา ํํ   พฤษภาคม   ๎๑๑๑ 
 

  

 

 

 

  

  

 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผูຌขอรับ฿บอนุญาต  หลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขการขอรับ฿บอนุญาต   

ละการอนุญาตตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๎๑๑๑ 

 

 

อาศัย อํานาจตามความ฿นมาตรา   ๒   วรรคสอง   ละมาตรา  ๐๔/ํ   วรรคสอง   
หงพระราชบัญญัติการสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติ 
การสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับทีไ  ๎)  พ.ศ.  ๎๑๑์  อันป็นกฎหมายทีไมีบทบัญญัติบางประการ 
กีไยวกับการจํากัดสิทธิละสรีภาพของบุคคล  ซึไงมาตรา  ๎๕  ประกอบกับมาตรา  ๏๏  มาตรา  ๐ํ   

ละมาตรา  ๐๏  ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  บัญญัติ฿หຌกระทําเดຌดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
หงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงเวຌ  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ กฎกระทรวงนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนกําหนดหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันประกาศ฿น 
ราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

ขຌอ ๎ ฿นกฎกระทรวงนีๅ 
“ตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  ตรวจสอบละรับรองการจัดการ 

พลังงาน฿หຌป็นเปตามกฎกระทรวงวาดຌวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักกณฑ์  ละวิธีการจัดการพลังงาน
฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม 

“฿บอนุญาต”  หมายความวา  ฿บอนุญาตตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 
“รงงานควบคุม”  หมายความวา  รงงานทีไมีพระราชกฤษฎีกากําหนด฿หຌป็นรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๔ 

“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารทีไมีพระราชกฤษฎีกากําหนด฿หຌป็นอาคารควบคุม 
ตามมาตรา  ํ๔ 

ขຌอ ๏ ผูຌขอรับ฿บอนุญาตตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ฿นกรณีทีไป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติเทย 
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 (ข) เดຌรับอนุญาต฿หຌป็นผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดຌวยวิศวกร   
฿นสาขาทีไกําหนด฿หຌการจัดการพลังงานป็นงาน฿นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัๅน 

 (ค) ป็นผูຌสํารใจการฝຄกอบรมดຌานการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตามหลักกณฑ์ 
ละวิธีการทีไอธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผูຌชํานาญการละผูຌชวยผูຌชํานาญการตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๐ 

 (จ) เมอยู฿นระหวางถูกสัไงพัก฿ชຌ฿บอนุญาตหรือเมคยถูกพิกถอน฿บอนุญาตทีไออกตามกฎหมาย 
วาดຌวยการสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน฿นระยะวลาสามปกอนวันขอรับ฿บอนุญาตหรือเมป็นผูຌคย
ตຌองทษดยคําพิพากษาถึงทีไสุด฿นความผิดตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน  วຌนต
พຌนทษมาลຌวเมนຌอยกวาสามปกอนวันขอรับ฿บอนุญาต 

(๎) ฿นกรณีทีไป็นนิติบุคคล 
 (ก) ตຌองจดทะบียนนิติบุคคลตามกฎหมายเทย  ละมีวัตถุประสงค์พืไอประกอบธุรกิจ 

หรือ฿หຌบริการกีไยวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการกຌเขปัญหาสิไงวดลຌอมจากการ฿ชຌละการผลิตพลังงาน 
 (ข) เดຌรับอนุญาต฿หຌป็นผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดຌวยวิศวกร  

ละมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตาม  (ํ)  (ง)  ละ  (จ) 
 (ค) กรรมการหรือผูຌจัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคล฿ดซึไงรับผิดชอบ฿นการดํานินงานของนิติบุคคล 

อยางนຌอยหนึไงคน  ตຌองมีคุณสมบัติตาม  (ํ)  (ก)  (ข)  ละ  (ค) 
 (ง) กรรมการหรือผูຌจัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคล฿ดซึไงรับผิดชอบ฿นการดํานินงานของนิติบุคคล 

ตຌองเมมีลักษณะตຌองหຌามตาม  (ํ)  (จ) 
ขຌอ ๐ ผูຌขอรับ฿บอนุญาตตຌองมีผูຌชํานาญการละผูຌชวยผูຌชํานาญการซึไงมีจํานวน  หนຌาทีไ  ละคุณสมบัต ิ

ดังตอเปนีๅ 
(ํ) ผูຌชํานาญการอยางนຌอยหนึไงคน  ทําหนຌาทีไป็นผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  

ละจัดทํารายงานผลการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  ดยผูຌชํานาญการตละคนสามารถ
ตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน฿หຌกับรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเดຌเมกินสามสิบหง 
฿นตละรอบของการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  ตามกฎกระทรวงวาดຌวยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักกณฑ์  ละวิธีการจัดการพลังงาน฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุม  ทัๅงนีๅ  ผูຌชํานาญการตຌองมีคุณสมบัติ 
ละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏  (ํ)  (ก)  (ข)  (ค)  ละ  (จ) 

(๎) ผูຌชวยผูຌชํานาญการอยางนຌอยสองคน  ทําหนຌาทีไชวยผูຌชํานาญการ฿นการตรวจสอบละรับรอง 
การจัดการพลังงาน  ละชวยผูຌชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  
ดยผูຌชวยผูຌชํานาญการตละคนสามารถตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน฿หຌกับรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเดຌเมกินสามสิบหง฿นตละรอบของการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  
ตามกฎกระทรวงวาดຌวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักกณฑ์  ละวิธีการจัดการพลังงาน฿นรงงานควบคุม
ละอาคารควบคุม  ทัๅงนีๅ  ผูຌชวยผูຌชํานาญการตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามขຌอ  ๏  (ํ)  

(ก)  (ค)  ละ  (จ) 
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ขຌอ ๑ ผูຌชํานาญการละผูຌชวยผูຌชํานาญการตຌองเมป็นผูຌชํานาญการหรือผูຌชวยผูຌชํานาญการ
฿หຌกับผูຌรับ฿บอนุญาตรายอืไน฿นวลาดียวกัน  ละตຌองเมป็นบุคลากรประจําของรงงานควบคุมละ
อาคารควบคุมทีไขຌาเปดํานินการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 

ขຌอ ๒ การตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน฿นรงงานควบคุมละอาคารควบคุมตละหง 
ตຌองดํานนิการดยผูຌชํานาญการอยางนຌอยหนึไงคนละผูຌชวยผูຌชํานาญการอยางนຌอยสองคน 

ขຌอ ๓ ฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตยืไนคําขอรับ฿บอนุญาตตออธิบดี  พรຌอมดຌวยอกสารละหลักฐาน
ตามทีไระบุเวຌ฿นบบคําขอรับ฿บอนุญาต 

ขຌอ ๔ มืไออธิบดีเดຌรับคําขอรับ฿บอนุญาตลຌว  ฿หຌตรวจสอบคําขอรับ฿บอนุญาต  อกสาร  
ละหลักฐานวามีความถูกตຌองครบถຌวนหรือเม  ฿นกรณีทีไคําขอรับ฿บอนุญาต  อกสาร  หรือหลักฐาน 
เมถูกตຌองครบถຌวน  ฿หຌอธิบดีจຌง฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตกຌเขพิไมติมคําขอรับ฿บอนุญาตหรือจัดสงอกสาร 
หรือหลักฐาน฿หຌถูกตຌองครบถຌวนภาย฿นระยะวลาทีไอธิบดีกําหนด 

฿นกรณีทีไผูຌขอรับ฿บอนุญาตเมกຌเขพิไมติมคําขอรับ฿บอนุญาตหรือเมจัดสงอกสารหรือ
หลักฐาน฿หຌถูกตຌองครบถຌวนภาย฿นระยะวลาตามวรรคหนึไง  ฿หຌถือวาผูຌขอรับ฿บอนุญาตทิๅงคําขอรับ
฿บอนุญาต  ละ฿หຌอธิบดีจําหนายรืไองออกจากสารบบ  ลຌวจຌงป็นหนังสือ฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตทราบ 

ขຌอ ๕ ฿นกรณีทีไอธิบดีตรวจสอบคําขอรับ฿บอนุญาต  อกสาร  ละหลักฐานลຌวหในวามีความถูกตຌอง 
ครบถຌวน  อธิบดีจะมีคําสัไงออก฿บอนุญาต฿หຌกผูຌขอรับ฿บอนุญาตเดຌมืไอปรากฏวาผูຌขอรับ฿บอนุญาตมีคุณสมบัติ 
ละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๏ 

อธิบดีตຌองจຌงผลการพิจารณาป็นหนังสือ฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตทราบภาย฿นกຌาสิบวันนับต
วันทีไอธิบดีเดຌรับคําขอรับ฿บอนุญาต  อกสาร  ละหลักฐานทีไมีความถูกตຌองครบถຌวน 

฿นกรณีทีไอธิบดีมีคําสัไงออก฿บอนุญาต  ฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตมารับ฿บอนุญาตภาย฿นสามสิบวัน
นับตวันทีไเดຌรับจຌงคําสัไงออก฿บอนุญาต  หากเมมารับ฿บอนุญาตภาย฿นกําหนดวลาดังกลาว  ฿หຌถือวา 
ผูຌขอรับ฿บอนุญาตสละสิทธิการป็นผูຌรับ฿บอนุญาต  ละ฿หຌอธิบดีจําหนายรืไองออกจากสารบบ  ลຌวจຌง
ป็นหนังสือ฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตทราบ 

฿นกรณีทีไอธิบดีมีคําสัไงเมออก฿บอนุญาต  ฿หຌจຌงสิทธิละระยะวลาอุทธรณ์เวຌ฿นหนังสือจຌงผล
การพิจารณา฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตทราบดຌวย 

ขຌอ ํ์ ฿นการออก฿บอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดงืไอนเข฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตตຌองปฏิบัติดຌวยกใเดຌ 
ขຌอ ํํ ฿นกรณีทีไผูຌรับ฿บอนุญาตประสงค์จะปลีไยนปลงผูຌชํานาญการหรือผูຌชวยผูຌชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัด฿หຌมีผูຌชํานาญการหรือผูຌชวยผูຌชํานาญการพิไมขึๅนหรือลดลงจากทีไเดຌรับอนุญาต  ฿หຌยืไน
คําขออนุญาตปลีไยนปลงหรือกຌเขจํานวนผูຌชํานาญการหรือผูຌชวยผูຌชํานาญการตออธิบดี  พรຌอมดຌวย 
อกสารละหลักฐานตามทีไระบุเวຌ฿นบบคําขออนุญาตปลีไยนปลงหรือกຌเขจํานวนผูຌชํานาญการหรือผูຌชวย 
ผูຌชํานาญการ 
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฿นการพิจารณาคําขออนุญาตปลีไยนปลงหรือกຌเขจํานวนผูຌชํานาญการหรือผูຌชวยผูຌชํานาญการ 
฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๔  ละขຌอ  ๕  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

ขຌอ ํ๎ ฿นกรณีทีไผูຌรับ฿บอนุญาตประสงค์จะลิกดํานินการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 
฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาตจຌงป็นหนังสือ฿หຌอธิบดีทราบลวงหนຌาเมนຌอยกวาจใดวันกอนการลิกดาํนินการ  พรຌอมสง 
฿บอนุญาตคืน฿หຌกอธิบดีพืไอประทับตรายกลิก฿บอนุญาตตอเป 

ขຌอ ํ๏ ฿นกรณีทีไ฿บอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด฿นสาระสําคัญ  ฿หຌผูຌรับ฿บอนุญาต 
ยืไนคําขอรับ฿บทน฿บอนุญาตตออธิบดี  พรຌอมดຌวยอกสารละหลักฐานตามทีไระบุเวຌ฿นบบคําขอรับ฿บทน 
฿บอนุญาต 

฿บทน฿บอนุญาต฿หຌ฿ชຌบบ฿บอนุญาต  ดยระบุคําวา  “฿บทน”  เวຌทีไดຌานบนของ฿บอนุญาต 
ขຌอ ํ๐ คําขอรับ฿บอนุญาต  ฿บอนุญาต  คําขออนุญาตปลีไยนปลงหรือกຌเขจํานวน

ผูຌชํานาญการหรือผูຌชวยผูຌชํานาญการ  ละคําขอรับ฿บทน฿บอนุญาต  ฿หຌป็นเปตามบบทีไอธิบดี
ประกาศกําหนด 

 

฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๐  มษายน  พ.ศ.  ๎๑๑๑ 
อารักษ์  ชลธาร์นนท ์

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนຌา   ๔ 
ลม   ํ๎๕   ตอนทีไ   ๐ํ   ก ราชกิจจานุบกษา ํํ   พฤษภาคม   ๎๑๑๑ 
 

  

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงฉบับนีๅ  คือ  ดยทีไมาตรา  ๐๓  (๏)  หงพระราชบัญญัติ 
การสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๎ ๑๏๑  ซึไงกຌเขพิไมติมดยพระราชบัญญัติการสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
(ฉบับทีไ  ๎)  พ.ศ.  ๎๑๑์  เดຌบัญญัติ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไมีอํานาจตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน   
ละมาตรา  ๐๔/ํ  หงพระราชบัญญัติดังกลาว  เดຌบัญญัติ฿หຌ฿นกรณีทีไจะตຌองมีการตรวจสอบละรับรอง 
การจัดการพลังงานตามมาตรา  ๐๓  (๏)  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาต฿หຌบุคคล 
หรือนิติบุคคลป็นผูຌดํานินการทนพนักงานจຌาหนຌาทีไเดຌ  ดยการกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับ฿บอนุญาต   
ละการอนุญาตดังกลาว  ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จึงจําป็นตຌอง 
ออกกฎกระทรวงนีๅ 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ คผนวก ข-  

 

ปร ก ศกร ทรวงพลงง น รองหลก กณฑ์ ล วธก รด นนก ร จดก รพลงง น น รงง น
ควบคม ล อ ค รควบคม พ.ศ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 หนา   ๕๒ 
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ประกาศกระทรวงพลังงาน 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 

“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม   

ตามมาตรา  ๑๘ 

“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 

“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  

หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  

การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 
ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  

ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 
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 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  
ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 
ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  
รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  

และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  

การจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 
ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ

ขอมูลเก่ียวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
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ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  

โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ

วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา

เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 
(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   

(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ทราบอยางทั่วถึง 
หมวด  ๓ 

การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 
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ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 

และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 
การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  

สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนรัุกษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ   ๑๓   แลว   ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 

และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 
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 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  

ที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดี   

ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 

การตรวจติดตาม  และประเมินการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 

สวนที่  ๑ 

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลงังาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 
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(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 
(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   

 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด
การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 

 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซ่ึงลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 

 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   
ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่ เก่ียวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 
การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ
ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุม 
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ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 
รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 

การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 

การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 
การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ
ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  
แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  
และแกไขขอบกพรองตามขอ   ๑๘   ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข
ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 
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ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  

ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน   วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ   ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 

การจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 

วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่  รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 
ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 

ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 
ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 

ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 

(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เก่ียวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  

ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 

การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

 (ก) ประเภทรายแรง  (Major)  หมายถึง  การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ  
พลังงาน  หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด  ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   
  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย
ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   
จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   
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  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  เพื่อทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมีผลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผยแพร คํ า ส่ั งแต ง ต้ั งคณะทํ า งานด านการจั ดการพลั งงาน   

การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธีการใด ๆ  ใหบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   

ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 

การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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  (ข.๒) การกํ าหนดอํ านาจหน าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด านการ 
จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด
นโยบายอนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 
และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   

ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ
ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ



 หนา   ๖๔ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   
แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 

ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ
ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  

ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน   ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่ อของหลักฐาน   

ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 

ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  

ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 
ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  

พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง   พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํา เนินการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 

การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 

การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 



 หนา   ๖๕ 

เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นําสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข-๐ 

 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน รืไอง หลักกณฑ์ 
ละวิธีการฝຄกอบรมผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๎๑๑๒ 





 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน 

รืไอง หลักกณฑ์ละวิธีการฝຄกอบรมผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  
พ.ศ. 2556 

 

 

อาศัยอ านาจตามความ฿นขຌอ 3 (1) (ค) หงกฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผูຌขอรับ฿บอนุญาต 
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการขอรับ฿บอนุญาตละการอนุญาตตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. 2555 ออกตามความพระราชบัญญัติการสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. ๎๑๏๑ ซึไงกຌเขพิไมติม  

ดยพระราชบัญญัติการสงสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๑์ อันป็นกฎหมายทีไมีบทบัญญัติ 
บางประการ กีไยวกับการจ ากัดสิทธิ ละสรีภาพ ของบุคคล ซึไงมาตรา ๎๕ ประกอบกับมาตรา  ๏๏  มาตรา  ๐ํ 
ละมาตรา ๐๏ ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย บัญญัติ฿หຌกระท าเดຌดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติหง
กฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน ออกประกาศเวຌดังนีๅ 
 

ขຌอ 1 ฿นประกาศนีๅ  
 หนวยงานฝຄกอบรม หมายถึง หนวยงานทีไขึๅนทะบียนป็นหนวยงานฝຄกอบรมหลักสูตรผูຌตรวจสอบ 

ละรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักกณฑ์ละวิธีการ 

ทีไอธิบดีก าหนด 

หนวยงานทดสอบ หมายถึง หนวยงานทีไขึๅนทะบียนป็นหนวยงานทดสอบหลักสูตรผูຌตรวจสอบ 

ละรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักกณฑ์ละวิธีการ 

ทีไอธิบดีก าหนด 

 

 

หมวด 1 

บททัไวเป 

 

ขຌอ 2 หลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน บงป็น 2 ระดับ เดຌก ระดับผูຌช านาญการ 
ละระดับผูຌชวยผูຌช านาญการ 

 

ขຌอ 3 ผูຌขอรับการฝຄกอบรมหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตามขຌอ 2 ระดับ        
ผูຌชวยผูຌช านาญการ ตຌองมีคุณสมบัติ ตอเปนีๅ 

(1) มีอายุเมตไ ากวา 20 ปบริบูรณ์ 
(2) ส ารใจการศึกษาเมตไ ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง อนุปริญญา หรือทียบทา 
 

ขຌอ ๐ ผูຌขอรับการฝຄกอบรมหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  ตามขຌอ 2 ระดับ
ผูຌช านาญการ ตຌองมีคุณสมบัติ ตอเปนีๅ 
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(1) มีอายุเมตไ ากวา 20 ปบริบูรณ์ 
(2) ส ารใจการศึกษาเมตไ ากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง อนุปริญญา หรือทียบทา 
(3) ส ารใจการฝຄกอบรมหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผูຌชวยผูຌช านาญการ  

 

ขຌอ ๑ ผูຌ฿ดประสงค์จะขอรับการฝຄกอบรม ฿หຌขอรับการฝຄกอบรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดทนละ
อนุรักษ์พลังงาน หรือหนวยงานฝຄกอบรมทีไอธิบดี฿หຌความหในชอบ พรຌอมยืไนอกสารประกอบ ดังตอเปนีๅ 

(1) ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส านาหนังสือดินทางของผูຌขอรับการฝຄกอบรม 

(2) ส านาอกสารสดงวุฒิการศึกษาของผูຌขอรับการฝຄกอบรม 

 ิ๏ี ส านา฿บรับรองสดงวาป็นผูຌส ารใจการฝຄกอบรมหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผูຌชวยผูຌช านาญการ ฿นกรณีทีไขอรับการฝຄกอบรม฿นระดับผูຌช านาญการ 
 

หมวด 2 

หลักสูตรการฝຄกอบรมผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 ขຌอ 6 หลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตຌองมีระยะวลาการฝຄกอบรม ดังนีๅ 
(1) เมนຌอยกวา ํ๎ ชัไวมง ส าหรับหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ระดับ                        

ผูຌชวยผูຌช านาญการ  
(2) เมนຌอยกวา 6 ชัไวมง ส าหรับหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผูຌช านาญการ 
 

ขຌอ ๓ การฝຄกอบรม ส าหรับผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผูຌ ชวยผูຌช านาญการ  
ตຌองประกอบดຌวยหัวขຌอวิชา ดังตอเปนีๅ  

(1) สมรรถนะของผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน     

(2) กฎหมายดຌานการจัดการละอนุรักษ์พลังงาน     

(3) ขัๅนตอนการจัดการพลังงาน     

(4) คุณสมบัติของผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน    

(5) ขัๅนตอนการขึๅนทะบียนป็นผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน  

(6) กณฑ์การตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน    

(7) ขัๅนตอนการตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ละกรณีศึกษา  

การอบรมตละหัวขຌอวิชา อาจมีการปลีไยนปลงระยะวลาการอบรมเดຌพืไอความหมาะสม ตตຌองเม  
นຌอยกวาระยะวลาตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ 6 (1) 

 

ขຌอ 8 การฝຄกอบรม ส าหรับผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผูຌช านาญการ  
ตຌองประกอบดຌวยหัวขຌอวิชา ดังตอเปนีๅ 

(1) ขัๅนตอนการจัดการพลังงาน     

(2) นวทางการอนุรักษ์พลังงาน         

การอบรมตละหัวขຌอวิชา อาจมีการปลีไยนปลงระยะวลาการอบรมเดຌพืไอความหมาะสม ตตຌองเม  
นຌอยกวาระยะวลาตามทีไก าหนดเวຌ฿นขຌอ 6 (2) 
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หมวด 3 

วิทยากร 

 

ขຌอ ๕ วิทยากรหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัดการพลังงานตຌองมีคุณสมบัติอยางหนึไงอยาง฿ด
ตอเปนีๅ 

(1) ป็นหรือคยป็นขຌาราชการ ตัๅงตระดับช านาญการขึๅนเป ละมีคุณวุฒิเมตไ ากวาปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทัๅงนีๅตຌองปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับการอนุรักษ์พลังงานเมนຌอยกวาสามป 
ละมีประสบการณ์฿นการท างานทีไกีไยวขຌองกับหัวขຌอการบรรยาย ละป็นวิทยากรทีไกีไยวกับหัวขຌอทีไบรรยาย   
เมนຌอยกวาหนึไงป 

(2) ป็นอาจารย์ประจ า฿นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรืออกชน มีคุณวุฒิเมตไ ากวาปริญญาทสาขา
วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทัๅงนีๅตຌองมีประสบการณ์฿นการท างานทีไกีไยวขຌองกับหัวขຌอการบรรยาย
ละป็นวิทยากรทีไกีไยวขຌองกับหัวขຌอทีไบรรยายเมนຌอยกวาสามป 

(3) ป็นผูຌมีคุณวุฒิเมตไ ากวาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทัๅงนีๅตຌอง
ปฏิบัติงานทีไ กีไยวขຌองกับหัวขຌอทีไบรรยายเมนຌอยกวาหຌาป  หรือป็นผูຌปฏิบัติงานดยตรงทีไ กีไยวขຌองกับ              
การจัดการพลังงานเมนຌอยกวาหຌาป ทัๅงนีๅตຌองมีประสบการณ์การป็นวิทยากรกีไยวกับหัวขຌอทีไบรรยายมา          
เมนຌอยกวาสามป 
 

 

หมวด 4 

การด านินการฝຄกอบรม 

ขຌอ ํ์ หนวยงานฝຄกอบรม ตຌองด านินการฝຄกอบรมตามหลักสูตรผูຌตรวจสอบละรับรองการจัด
การพลังงานทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นประกาศนีๅ  

 

ขຌอ 11 หนวยงานฝຄกอบรม ตຌองด านินการ ดังตอเปนีๅ 
(1)  จัด฿หຌมีอกสารประกอบการฝຄกอบรมทีไมีนืๅอหาละรายละอียดหัวขຌอวิชา฿นขຌอ 7 ละขຌอ 8 

(2) จัด฿หຌมีสิไงอ านวยความสะดวกทีไหมาะสมตอการฝຄกอบรม เดຌก หຌองฝຄกอบรมทีไรองรับผูຌขຌารับ                 
การฝຄกอบรมเมนຌอยกวา 50 คน อุปกรณ์ทีไจ าป็นส าหรับการบรรยายละกิจกรรมกลุมภาคปฏิบัติ  

(3) จัด฿หຌมีการลงบันทึกวลาการขຌารับการฝຄกอบรมตามขຌอทใจจริงตลอดระยะวลาการฝຄกอบรมตาม
หลักสูตรทีไก าหนด พืไอประกอบการประมินผลผูຌขຌารับการฝຄกอบรมตามขຌอ 12 

 

 

หมวด 5 

การประมินผล การทดสอบ ละรับรองผลการฝຄกอบรม 

ขຌอ  12 ผูຌ  ขຌ า รับการฝຄกอบรมหลักสู ตรผูຌ ตรวจสอบละรั บรองการจัดการพลั ง งานระดับ                         
ผูຌชวยผูຌช านาญการ หรือระดับผูຌช านาญการ ตຌองขຌารับการฝຄกอบรมตใมวลาตลอดหลักสูตรตามขຌอ 6 ละผาน
การทดสอบตามหลักกณฑ์ทีไก าหนดตามขຌอ 13 ซึไงจัดดยกรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน   หรือ 

หนวยงานทดสอบทีไอธิบดี฿หຌความหในชอบ  




