
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 
 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญาต) 
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        (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
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        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................) 
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจ าปี…………………………. 

1.  ข้อมูลพ้ืนฐาน  โรงงานควบคุม   อาคารควบคุม 

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….…………………………………….………………….……………………………………TSIC-ID…………….…….…………..………………………. 
ที่ตั้ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…….....…………………………..… 
โทรศัพท์………………………………….…………………..โทรสาร……………………………………….………………………………Website…………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………..…………….………………ต าแหน่ง……………………………………….………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ส านักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………E-mail…………………………….………….…………………………… 
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………………..……..………….…………ถึงวันที่…………………………………………………………………………….…………………….……… 

 

2 ชื่อผู้รับใบอนุญาต…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

2.1 ...........................................................................................ต าแหน่ง…………………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน………………….………………………………… 
2.2 ...........................................................................................ต าแหน่ง…………………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน………………….………………………………… 
2.3 ...........................................................................................ต าแหน่ง…………………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน………………….………………………………… 
2.4 ...........................................................................................ต าแหน่ง…………………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน………………….………………………………… 
2.5 ...........................................................................................ต าแหน่ง…………………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน………………….………………………………… 

 
 



ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 
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      (..............................................................) 
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             (ผู้รับใบอนุญาต) 
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        (..............................................................) 
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        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 
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3. สรุปผลการตรวจสอบ  
 ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ 

 
 

ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงาน ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง 
บางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรง (Minor) จ านวน……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 4 

 ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างร้ายแรง (Major) จ านวน……………ข้อ 
และ ปฏิบัติตามข้อก าหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไม่ร้ายแรง (Minor) จ านวน……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 4 และ 5 

 

4 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) 

ระบุรายละเอียดสิ่งทีไ่ม่สอดคลอ้ง 

 
 

ข.1 
 การมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร แต่ยังไม่ได้ลง

ลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
 การมีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นเอกสาร 

แต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
 การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร แต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงาน

ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

 

 ข.2  
 การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

สอดคล้องกับสาระส าคัญบางข้อตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตาม

โครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตามที่ก าหนด  

 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์สอดคล้องกับสาระส าคัญบางข้อตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

 



ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 
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             (ผู้รับใบอนุญาต) 
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        (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช านาญการ) 
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        (.............................................................) 
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               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................) 
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

4 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทไม่ร้ายแรง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข) 

ระบุรายละเอียดสิ่งทีไ่ม่สอดคลอ้ง 

 มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานการตรวจประเมินการจัดการพลังงานและ
การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานในบางข้อหรือไม่
ครบทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 

 ข.3 
 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์
พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อนและผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการไม่ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม 

 ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 

 ข.4 
 มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานค าสั่งแต่งตั้งคณะ

ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรนโยบายอนุรักษ์พลังงานแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วแต่
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้รับทราบไม่ทั่วถึง เป็นต้น 

 

 อื่นๆ 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 



ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญาต) 
 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................) 
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

 
5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 

(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) 
ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

 
 

ก.1 
 การไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร 
 การไม่ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัด

การพลังงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 

  ก.2 
 การไม่ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นทั้งในหน่วยงานย่อยตาม

โครงสร้างและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีท่ีมีการน า
วิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก 

 

  ก.3 
 การไม่มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 
 การไม่ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้มีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง 
 การไม่ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อใด

เลยที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวง 

 

  ก.4  
 การไม่ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
 การไม่ก าหนดแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 



ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญาต) 
 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................) 
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) 

ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

  ก.5 
 การไม่ด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
 การไม่ติดตามผลการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

 

 ก.6 
 การไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็น

เอกสาร 
 การไม่ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

ในประกาศกระทรวง 
 การไม่ทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
 การไม่น าผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานน าเสนอ

คณะท างานด้านการจัดการพลังงานเพ่ือทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการจัดการพลังงานในรอบปีการไม่มีผลการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

 

 ก.7  
 การไม่เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
 การไม่เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องค์กร 

 



ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญาต) 
 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................) 
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

5 รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดประเภทร้ายแรง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก) 

ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

 การไม่เผยแพร่ในเรื่องของนโยบายอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ด้วยวิธีการใดๆให้บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง 

 อ่ืนๆ 
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………  
..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญาต) 
 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................) 
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

6. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ 
 

ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจประเมิน 

ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1. คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน    
 
 
 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้น 

   
 
 
 
 

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน    
 
 
 
 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
 
 
 

  
 
 
 
 



ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
      (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..……..พ.ศ.……………. 
             (ผู้รับใบอนุญาต) 
 

 
ลงชื่อ ................................................................. 
        (..............................................................) 
วันที่……..เดือน……………..…….…..พ.ศ.……….…. 
                 (ผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ .............................................................. 
        (.............................................................) 
วันที่……..เดือน…………………………..พ.ศ.…….…. 
               (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 
ลงชื่อ ....................................................... 
    (..........................................................) 
วันที่……..เดือน……….........…..…..พ.ศ.…… 
           (ผู้ช่วยผู้ช านาญการ) 

 

ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 
ผลการตรวจประเมิน 

ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลั ง งาน  และแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  
 
 
 

 

6. การด า เนินการตามแผนการอนุ รักษ์
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงาน  และแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

   

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


