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หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ 50006 

http://www.phoenixy.com/


แนะน าหลักสูตร 
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• องค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization) 
หรือ ISO ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) 
โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
 

• ISO ได้จัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน 
(Energy Management Standard) ต่างๆ ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency)  
ลดต้นทุนด้านพลังงาน และสามารถบริหารจัดการพลังงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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ความเป็นมา 



  

• โดยที่ผ่านมา ISO ได้มีการจัดท าและประกาศใช้มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานรวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ 
• ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานสากล ISO50001 
• ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานสากล ISO50002  ISO50003  ISO50004  ISO50006  ISO50015 
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ความเป็นมา 

ISO 50000 series เนื้อหาของ ISO หัวข้อต่างๆ  

ISO 50001:2011  
 

Energy management systems -- Requirements with guidance for use 
ข้อก าหนดและข้อแนะน า - ระบบการจัดการพลังงาน สามารถใช้ขอรับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 50002:2014  
 

Energy audits -- Requirements with guidance for use 
ข้อก าหนดและข้อแนะน า - การตรวจสอบพลังงาน  

ISO 50003:2014  
 

Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of 
energy management systems ข้อก าหนดส าหรับหน่วยตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน 

ISO 50004:2014  
 

Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and 
improvement of an energy management system ข้อแนะน าการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 

ISO 50006:2014  
 

Energy management systems -- Measuring energy performance using energy baselines (EnB) 
and energy performance indicators (EnPI) -- General principles and guidance ข้อแนะน าการวัด
สมรรถนะด้านพลังงาน 

ISO 50015:2014  
 

Energy management systems – Measurement and verification of energy performance of 
organizations -- General principles and guidance ข้อแนะน าการวัดและทวนสอบสมรรถนะด้านพลังงาน 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=51297
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=60088
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=60089
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=60041
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=51869
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=60043


  

• มาตรฐานสากล ISO50001 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อก าหนดของ
ระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่รู้จัก
ในประเทศไทยค่อนข้างแพร่หลาย เนื่องจากหน่วยงานที่ต้องการได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าว ต้องจัดให้บุคลากรในสังกัด 
ที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรน าเอาองคค์วามรู้ที่ 
ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการขอรับการรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าวจาก 
หน่วยรับรอง (Certification Body)  
 

• แต่เป็นที่น่าเสียดายที่มาตรฐานด้านการจัดการพลังงานอื่นๆ  
ที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับระบบการจัดการพลังงานยังไม่เป็น 
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงาน
เอกชน ยังไม่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรด้านพลังงานของไทย สูญเสีย
โอกาสในการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางมาตรฐาน 
การจัดการพลังงานสากล 
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ความเป็นมา 



  

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน   
ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล 
ISO50004 และ ISO50006 ขึ้น 

 
 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ ากัด ได้รับมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ให้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ 50006 และด าเนินการจัดฝึกอบรม 
ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
มีความสามารถในการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ตามแนวทางของ 
มาตรฐานการจัดการพลังงานสากล จ านวนไม่น้อยกว่า 800 คน ภายในปี พ.ศ. 2560 
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ความเป็นมา 



วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 

วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงานและความเชื่อมโยง 

กับระบบการจัดการพลงังานตามกฎหมาย 

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการพลงังานตามกฎหมาย ตามแนวทาง 
ของมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 (Guidance for the implementation, maintenance and 
improvement of an energy management system) 

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายแนวทางการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ด้วยการวัด
สมรรถนะด้านพลงังานโดยใช้ข้อมูลฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะดา้นพลังงาน ตามแนวทางของมาตรฐานการจัดการพลังงาน
สากล ISO 50006 (Energy management systems -- Measuring energy performance using energy baselines 
(EnB) and energy performance indicators (EnPI)) 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 

ตามกฎหมาย ตามแนวทางของมาตรฐานการจัดการพลงังานสากล ISO 50004 (Guidance for the implementation, 
maintenance and improvement of an energy management system) 

2) โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ด้วยการวัดสมรรถนะ 
ด้านพลังงานโดยใช้ข้อมูลฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลงังาน ตามแนวทางของมาตรฐานการจัดการพลงังานสากล  
ISO 50006 (Energy management systems -- Measuring energy performance using energy baselines (EnB) 
and energy performance indicators (EnPI)) 7 



กลุ่มเป้าหมาย 

ก) ผู้สมัครประเภทสังกัดหน่วยงาน  
1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
2. พลังงานจังหวัด  
3. ผู้ช านาญการ หรือผู้ช่วยผู้ช านาญการ ในสังกัดของผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
4. ที่ปรึกษา หรือวิทยากรด้านพลังงานในสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับการจดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 

กระทรวงการคลัง 
5. วิศวกร หรือที่ปรึกษาด้านพลังงานในสังกัดของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
6. อาจารย์ประจ าในสังกัดของสถาบันการศึกษา 
7. ผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ ในสังกัดของหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน ISO  
8. วิศวกร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
9. วิศวกร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานในโรงงานหรืออาคาร  

 
ข) ผู้สมัครประเภทวิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินอิสระ(ไม่มีสังกัด)  
 ผู้สมัครจะต้องแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
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วันที่ 1  
 กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 
 มาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงาน 
 ความเชื่อมโยงระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

กับมาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงาน 
 

วันที่ 2 
 Workshop 1 อธิบายกรณีศึกษา โรงงานผลิตนม 

Mr.Milk 
 Workshop 2 การทบทวนด้านพลังงาน  

(Energy Review) และการเลือกลักษณะ 
การใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ (SEUs) 

 Workshop 3 การก าหนดขอบเขตของ 
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI) และการเขียน 
Energy Maps และ Energy Flow การเลือก 
ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ (SEUs) 

 Workshop 4 การก าหนดตัวแปรที่เก่ียวข้อง 
(Relevant Variables) การก าหนดปัจจัยคงที่  
(Static Factors) การรวบรวมข้อมูล  
(Data Gathering) 
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ก าหนดการฝึกอบรม 

วันที่ 3  
 Workshop 5 การระบุตัวชี้วัดสมรรถะด้าน 

สมรรถนะด้านพลังงาน (Identify EnPI) 
 Workshop 6 วิเคราะห์และสร้างข้อมูลฐาน 

ด้านพลังงาน (Energy baseline EnB) ก าหนดและ
ทดสอบข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnB Testing) 

 Workshop 7 การก าหนดเป้าหมายด้าน 
การจัดการพลังงาน (Energy Target) แผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดการพลังงาน (Action Plan) 

 Workshop 8 การวิเคราะห์ผลการปรับปรุงและการ
ปรับฐาน (Normalization) การค านวณการปรับปรุง
สมรรถนะด้านพลังงาน (Improvement Calculation) 

วันที่ 4 
 อธิบายกรณีศึกษา (Case study) ภาคปฏิบัติ  

เรื่องการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน โดยใช้ข้อมูลฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (ISO50006) 

 ท าแบบทดสอบภาคปฏิบัติ (ISO 50006) 
 สรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม 
 ท าแบบทดสอบภาคทฤษฎี (กฎหมายการจัด

การพลังงาน และมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล) 
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เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 

1) เข้ารับการฝึกอบรมและมีระยะเวลาอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา 
การฝึกอบรมทั้งหลักสูตร 

  
2) ผ่านการทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
 

3) ประกาศผลสอบทาง www.phoenixy.com 
 

4) ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัติจาก พพ. 
 
 
 
 
 
 
 

5) ฟีนิกซ์ฯ จะจัดส่งวุฒิบัติให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้ง 
 

http://www.phoenixy.com/
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
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คณะวิทยากร 

ดร.ธิรินทร ์ณ ถลาง 

กรรมการบริหาร  
บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 

 

ดร.สรวงอุษา พูลเกษ 

กรรมการบริหาร  
บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 

 

อ.มานิตย์ กู้ธนพัฒน ์

กรรมการสภาวิศวกร  
วุฒิวิศวกรเครื่องกล 

 

อ.ภิญโญ ตัณฑุมาศ 

อดีตวิศวกรช านาญการพิเศษ  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
อ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
อ.ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติง้ กรุ๊ป จ ากัด ขอเชิญเข้าไลน์กลุ่ม  
“หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ 50006” 

 

Download  
เอกสารประกอบการฝึกอบรมได้ที่  

www.phoenixy.com  

http://www.phoenix.com/


การจัดการพลังงาน 
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• การจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

• การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001 
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มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 เม.ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ก.ค. 2552 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ 
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม 

กฎกระทรวง 

มาตรฐาน 
การจัดการพลังงาน 

มาตรฐานการออกแบบอาคาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร 
 อุปกรณ์ ก าหนดวัสดุเพ่ือการอนุรักษพ์ลังงาน 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ ฯ 

คุณสมบัติ 
ผู้รับผิดชอบพลังงาน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2535 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 
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อาคารควบคุม โรงงานควบคุม 
พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 

พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540  

• เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่       1,000  kW  ขึ้นไป     
• หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่     1,175  kVA ขึ้นไป 
• การใช้พลังงานรวมตั้งแต่  20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป 

หน้าที่ 
1. จัดให้มี ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าโรงงาน/อาคารควบคุม คุณสมบัติ จ านวน และหน้าที่

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 

2. จัดให้มี การจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ. 2552 
• จัดท าระบบการจัดการพลงังงาน 
• จัดให้มีรายงานการจัดการพลังงาน เป็นประจ าทุกปี 
• จัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน โดยผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 
• น ารายงานการจัดการพลังงานเป็นสว่นหนึง่ของรายงานผลการตรวจสอบ และส่งให้อธิบดี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 



การจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบ้ืองต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 

ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 



การจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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การตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบ 
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โรงงาน/อาคารควบคุม 

3. ตรวจสอบรับรองการ 
จัดการพลังงานโดยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ของ พพ. 

4. 
แจ

้งผ
ลก

าร
ตร

วจ
สอ

บฯ
  

ให
้โร

งง
าน

แล
ะอ

าค
าร

รับ
ทร

าบ
 

2. 
ส่ง

รา
ยง

าน
กา

รจ
ัดก

าร
พล

ังง
าน

 

1. ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
และจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

วิธีตรวจสอบรับรองแบบเดิม 

โรงงาน/อาคารควบคุม 

ผู้ตรวจสอบ 

4. 
ส่ง

รา
ยง

าน
ผล

กา
รต

รว
จส

อบ
 

1. ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
และจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

วิธีตรวจสอบรับรองแบบใหม่ 
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พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 47  
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ตามมาตรา 48/1 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ. 2535 

รายช่ือผู้ได้รับใบอนุญาต ดูได้จาก www.thaienergyauditor.org   

ผู้ตรวจสอบและรับรอง หมายความว่า ผู้มีอ านาจตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

http://www.thaienergyauditor.org/
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คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองฯ ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 

 

กรรมการหรือผู้จดัการของนิตบิคุคล หรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของนิตบิคุคล ต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม ข้อ 1  (จ) 

 

มีสญัชาตไิทย 

 

ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่ก าหนดให้การ 
จัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานัน้ 

ข 

ก 

ไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัใช้ใบอนญุาต หรือไมเ่คยถกูเพิกถอนใบอนญุาต 
ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ในระยะเวลา 3 ปี
ก่อนวนัขอรับใบอนญุาตหรือไมเ่คยเป็นผู้ เคยต้องโทษค าพิพากษาถึงที่สดุ 
ในความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน  
เว้นแตพ้่นโทษมาแล้วไมน้่อยกวา่สามปีก่อนวนัขอรับใบอนญุาต 

เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการ 
จดัการพลงังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

มีผู้ช านาญการ และผู้ชว่ยผู้ช านาญการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 4 
ผูช้ ำนำญกำรอย่ำงนอ้ย 1 คน มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมข้อ 3 (1) (ก) (ข) (ค) และ (จ) 
ผูช่้วยผูช้ ำนำญกำรอย่ำงนอ้ย 2 คน มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมข้อ 3 (1) (ก) (ค) และ (จ) 

ค 

ง 

จ 

บุคคลธรรมดา ขอ้ 3 (1) 
ต้องจดทะเบียนนิตบิคุคลตามกฎหมายไทย และมีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือประกอบธุรกิจหรือให้บริการเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังาน  
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และผลิตพลงังาน 

นิติบุคคล ขอ้ 3 (2) 

กรรมการหรือผู้จดัการของนิตบิคุคล หรือบคุคลใดซึง่รับผิดชอบ 
ในการด าเนินงานของนิตบิคุคลอยา่งน้อย 1 คน ต้องมีคณุสมบตัิ 
ตาม ข้อ 1 (ก) (ข) (ค) 

ก 

ค 

ง 

ได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตาม 
กฎหมายวา่ด้วยวิศวกร และมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม 
ตาม ข้อ 1 (ง) และ (จ)  

ข 
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การจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

24 *ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
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แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001 
ขั้นตอนที่ 1 ท าความเข้าใจข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 50001 
 
• ข้อก าหนด (Requirement) คือ ส่ิงที่ต้องได้รับการปฏิบัติ (What) โดยองค์กร 

 
• วิธีการปฏิบัติ (How)  ให้แต่ละองค์กรก าหนดกันเอาเอง 

 
• สมมุติว่าข้อก าหนดก าหนดว่า “องค์กรต้องมีการประเมิน Supplier” 

ฉะนั้น องค์กรที่ท า ISO ต้องประเมิน Supplier แต่วิธีการประเมินแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน 
เช่น บางองค์กรก าหนดให้ไปประเมินที่หน้างาน ปีละ 1 ครั้ง  
บางองค์กรอาจจะแค่ให้ส่งเอกสารให้ตรวจปีละ 2 ครั้ง ก็ได ้
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ขั้นตอนที่ 2 ประเมิน GAP 
 
• GAP (ช่องว่าง) คือ สิ่งที่ข้อก าหนดก าหนดให้ท า แต่องค์กรยังไม่ได้ท า 

ตามที่ข้อก าหนดได้ก าหนดเอาไว ้
 

• การประเมิน GAP คือการที่เราพิจารณากระบวนการภายในองค์กรแต่ละกระบวนการ  
ว่ามีความสอดคล้องกับข้อก าหนด ISO 50001 มากน้อยเพียงใด 
 

• ฉะนั้น หลังจากที่ประเมิน GAP แล้ว จะพบว่ากระบวนการภายในองค์กร  
แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 
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(2) ISO ก าหนดให้ท า 
และเราท าครบหมดแล้ว 

(1) ISO ไม่ได้ก าหนดให้ท า 
แต่เราท าอยู่ 

 ISO ก าหนดให้ท า 
แต่เรายังท าไม่ครบ ซึ่งแบ่งเป็น 

(3) เรายังไม่ได้ท าอะไรเลย 
(4) เราท าแล้วแค่บางส่วน 

สิ่งที่ข้อก าหนด ISO 
50001 ก าหนดให้ท า 

สิ่งที่กระบวนการ 
ในสถานะปัจจุบันท าอยู่ 
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ขั้นตอนที่ 3 ปิด GAP 
 
หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรตามแนวทาง ดังนี้ 

ประเภทของ GAP แนวทาง 

(1) ISO ไม่ได้ก าหนดให้ท า แต่เราท าอยู่แล้ว ไม่ต้องท าอะไรเพิ่มเติม 

(2) ISO ก าหนดให้ท า และเราท าครบหมดแล้ว ไม่ต้องท าอะไรเพิ่มเติม 

(3) ISO ก าหนดให้ท า แต่เรายังไม่ได้ท าอะไรเลย สร้างกระบวนการท างานขึ้นมาใหม่ 

(4) ISO ก าหนดให้ท า แต่เราท าแล้วแค่บางส่วน สร้างกระบวนการท างานเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วเดิม 
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ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการตามข้อก าหนดให้ครบถ้วน 
 
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)  

• เพื่อให้มั่นใจว่าว่ามีการด าเนินการครบถ้วนตามที่ข้อก าหนดก าหนดไว้หรือไม่  
โดยบุคลากรภายในขององค์กรเอง 

• ผลลัพธ์การตรวจประเมิน มี 2 ประเภท  
•  พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อก าหนด (ผ่าน - Conformance)  
•  พบความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด (ตก – Non Conformance) 

 

ขั้นตอนที่ 6 แก้ไขความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด  
 
ขั้นตอนที่ 7 ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
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แนวทางการขอรับการรบัรองมาตรฐาน ISO50001 
1. ขอรับการตรวจประเมิน เพ่ือรับใบรับรอง (ตามความสมัครใจ) 

• ถูกตรวจกี่ครั้งก็พบสิ่งที่ไม่สอดคล้อง (NC)  
• สิ่งที่ส าคัญคือ ถ้าพบ NC ต้องรีบแก้ไข ภายในก าหนดเวลา 
• ฉะนั้น ขอรับการตรวจเร็ว จะได้แก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องเร็ว ซึ่งก็จะได้ใบรับรองเร็ว 

2. ตรวจประเมินโดยใคร 
• หน่วยตรวจประเมิน (Certification Body หรือ CB) คือ หน่วยงานที ่

ให้บริการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ISO  
 

3. วิธีตรวจประเมินของ CB 
• CB จะส่งเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าผู้ตรวจประเมิน หรือ Auditor เข้าไปที่ส านักงาน 

เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร และพนักงาน ขอดูเอกสารต่างๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากการท า ISO   
• ฉะนั้น หน้าที่ของท่าน คือ ให้ข้อมูลกับผู้ตรวจประเมิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกคน

เข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่อะไร และแสดงเอกสาร/หลักฐานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 
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การตัดสินว่าผ่านหรอืไม่ผ่านการตรวจสอบ 

พิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินงานขององค์กร  

เปรียบเทียบกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 50001 

โดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติจริง 
 

 
ผ่านการตรวจสอบ  

 

หลักเกณฑ ์
“ก” 

พบ
หลักฐาน 

“ก” 

สอดคล้อง 
หลักเกณฑ ์

“ก” 

พบ
หลักฐาน 

“ข” 

ไม่
สอดคล้อง 

ไม่ผ่านการตรวจสอบ  
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การตรวจประเมินของ CB 

พิจารณาความสอดคล้องกับ 
เกณฑ์การตรวจสอบ * 

3. ผู้ตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบฯ 

ผ่านการตรวจสอบ 

ประเภทร้ายแรง (Major) 

ไม่ผ่านการตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ 
หากแก้ไขทันภายในก าหนดเวลา 

พิจารณาประเภท 
ความไม่สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 

ประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) 

1. ติดต่อผู้ตรวจสอบ เพื่อด าเนินการว่าจ้าง 

2. นัดหมายการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบฯ 
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ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
• โดยด าเนินการภายในก าหนดเวลาที่ตกลงกับ CB 

ขั้นตอนที่ 5 รับมอบใบรับรองและรักษาไว้ซึ่งระบบ (ใบรับรองมีอายุ 3 ปี)  
 

ขั้นตอนที่ 6 ให้ CB ในการเข้ามาตรวจประจ าปี (Surveillance audit)  
• จ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจประจ าปี ให้กับ CB ตามที่ได้ตกลงกันไว ้
• หากพบว่าไม่มีการท าตามข้อก าหนด และไม่แก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้อง CB จะพิจารณาพักใช้ 

หรือเพิกถอนใบรับรอง 
• ท่านสามารถยกเลิกใบรับรองก่อนครบก าหนดอายุได้ 

 
ขั้นตอนที่ 7 ต่ออายุใบรับรอง 
• ใบรับรองมีอายุ 3 ปี ซึ่งหมดอายุแล้วต้องการต่ออายุ ต้องสมัครขอรับการตรวจประเมินใหม่ 

(Re-certification) 
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• หากต้องการต่ออายุการรับรอง ต้อง
สมัครขอรับการตรวจประเมินใหม่  

• จ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจประจ าปี 
ให้กับ CB ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

• หากพบว่าไม่มีการท าตามข้อก าหนด 
และไม่แก้ไขสิง่ที่ไม่สอดคล้อง  
CB จะพิจารณาพักใช้ หรือเพิกถอน
ใบรับรอง 

• สามารถยกเลิกใบรับรองก่อน 
ครบก าหนดอายุได้ 

•  ได้รับใบรับรองอายุ 3 ปี 

การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 
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• องค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน หรือ International Organization for Standardization - ISO)  
ท าหน้าท่ีจัดท ามาตรฐาน ISO 50001 แต่ไม่ท าหน้าท่ีตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ISO 50001 
 

• ห้ามใช้โลโก้ขององค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน (ISO)  
เพื่อแสดงว่าหน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 
 

• ห้ามใช้ค าว่า “ISO Certified” หรือ “ISO Certification”  
แต่ให้ใช้ค าว่า “ISO 50001 Certified” หรือ “ISO 50001 Certification” 
 
 
 

50001 

หลักการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO50001 
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• หน่วยงานของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 50001  
จากหน่วยรับรองมาตรฐาน หรือ Certification Body (CB) 
 

• สินค้า (Product) หรือ บริการ (Service) ของหน่วยงานของท่าน  
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 
 

• หน่วยงานของท่านได้รับการรับรองกระบวนการท างาน (Process)  
ตามมาตรฐาน ISO 50001 ภายใต้ขอบเขต (Scope) ท่ีระบุไว้ใน 
ใบรับรอง (Certificate) เท่านั้น 
 
 

หลักการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO50001 
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• รูปแบบ และขนาดของเคร่ืองหมายรับรอง (Logo) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี CB ก าหนด 
 

• สามารถน าเครื่องหมายรับรอง ไปแสดงบนเอกสาร และสื่อต่างๆ  
เพื่อการประชาสัมพันธ์ถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานได้ (หัวจดหมาย นามบัตร) 
 

• ไม่สามารถน าเครื่องหมายรับรอง ไปใช้แสดงบนยานพาหนะขององค์กร และ/หรือ บนธงต่างๆขององค์กร  
และ/หรือ บนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบนบรรจุภัณฑ์  
 

• ต้องไม่ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 

หลักการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO50001 
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PDCA ISO 50001 / ISO 50004 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ข้อก าหนด 
ข้อก าหนด และ 
ข้อเสนอแนะ 

ขอบข่าย
และการ
บริหาร 

ขั้นตอนท่ี 1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 5  

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานะภาพเบ้ืองต้น
ด้านการจัดการพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 3 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสงูสดุ 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

 
4.1 ข้อก าหนดท่ัวไป (EnMS) 

 

PLAN 

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์
พลังงาน  

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 4 

 
ข้ันตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์

พลังงาน  
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 6 

ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 1 ข้อ 2, 3, 
4 
 

ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 7 
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 2 ข้อ 5 ถึง 

ข้อ 10 

 
4.3 นโยบายพลังงาน 

4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

 
  

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายพลังงาน และ
แผนปฏิบัติการด้านการจดัการพลงังาน 

DO 

CHECK 

ACT 

ขั้นตอนท่ี 6 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ

ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 8 

ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 11 
ถึง ข้อ 14 

ISO 50006 

ข้อเสนอแนะ 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลงังานผลติภัณ์ และพลังงาน 

ขั้นตอนท่ี 7 การตรวจติมตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 9 
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 4 ข้อ 15 

ถึง ข้อ 17 

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการปอ้งกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 9 
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 4 ส่วนท่ี 2 

ข้อ 18 ถึง ข้อ 20 

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

 
4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะด้าน

พลังงานท่ีเกี่ยวข้องจากการทบทวนด้านพลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน EnPI 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน EnB  
 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและข้อมูล
ฐานพลังงาน EnPI, EnB 

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะด้าน
พลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน EnPI, EnB 

 
4.1 ข้อก าหนดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

39 คู่มือ ตารางที่ 5-1 



4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ  

4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวังการวัดและการวเิคราะห์ 
4.6.2 การประเมินการปฏิบตัิตามข้อก าหนด

ด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้าน
พลังงาน เป้าหมายพลังงาน 
และแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดการพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

3. ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานแผนการ
ฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ 
แลวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

แผนการอนุรักษ์พลังงาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การส่ือสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหา
ปริมาณของสมรรถนะด้าน
พลังงานที่เกี่ยวข้องจากการ

ทบทวนด้านพลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะ

ด้านการใช้พลังงาน 
4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้าน

พลังงาน  

4.7 การทบทวนการ
บริหาร 

4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการ

ทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการ

บริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป (EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ข้อก าหนดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐาน

พลังงาน  
4.6 การดูแลรักษาและการปรับ
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน

และข้อมูลฐานพลังงาน  
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ท าความรู้จักกับสมาชิกในกลุ่ม 
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