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1. การดำเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย  

1.1 โครงสรางกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ไดกำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีอำนาจออก

กฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงาน โดย

กฎกระทรวงดังกลาวไดมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งในการ

ดำเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนั้น เจาของอาคารควบคุมและเจาของโรงงาน

ควบคมุตองดำเนินการจัดการพลังงานใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ

จัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังตองมีหนาที่ในการจัดทำรายงาน

การจัดการพลังงานที่รับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย หรือผูตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานที่อธิบดีมอบหมาย สงให พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 

โดยกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

พ.ศ. 2555 ไดมีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  
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โครงสรางกฎหมายอนุรักษพลังงานท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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1.2 ขอกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน 

  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 กำหนดใหโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุมตองจัดทำระบบการจัดการพลังงานเพ่ือให เกิดการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้น ตองมีการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน  

มีการวางแผนการดำเนินการที่ดี และเหมาะสมกับองคกร เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย

ของการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 

• ข้ันตอนท่ี 1 การแตงต้ังคณะทำงานการจัดการพลังาน 

• ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

• ข้ันตอนท่ี 3 การกำหนดนโยบายการอนุรักษพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 5 การกำหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ

ฝกอบรมและกิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 6 การดำเนินการตามแผนการอนุรักษพลังงานและการตรวจสอบ

และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
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1.3 หนาที่ของโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม  

 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไข

เพ่ิมเติม) กำหนดใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหนาที่ตองดูแลการใชพลังงาน 

อยางมีประสิทธิภาพและดำเนินการอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ โรงงานหรือ

อาคารที่เขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามที่กำหนดในพระราช

กฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2538 ตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

• โรงงานหรืออาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจำหนายพลังงานใหใชเครื่องวัด

ไฟฟาหรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต้ังแต 1,000 

กิโลวัตต หรือ 1,175 กิโลโวลตแอมแปร ข้ึนไป หรือ 

• โรงงานหรืออาคารที่ใชไฟฟาจากระบบของผูจำหนายพลังงานความรอน

จากไอน้ำจากผูจำหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผูจำหนายพลังงาน

หรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันต้ังแตวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแต 20 ลานเมกะ

จูลข้ึนไป 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม มีหนาที่ตองดำเนินการ

อนุรักษพลังงาน ดังตอไปนี้ 

1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุมแตละแหง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวงกำหนด

คุณสมบัติ หนาที่ และจำนวนผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

2) จัดใหมีการจัดการพลังงานรวมถึงการตรวจสอบและรบัรองฯ โดยผูตรวจสอบ 

และรับรองฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

3) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 21 ประกอบ

มาตรา 10 แลวแตกรณีที่สั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพ่ือ

ตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่

กำหนดในกฎกระทรวงตาม 1) และ 2) 
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1.4 การขอผอนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

กรณีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคมุใชพลังงานต่ำกวาขนาดหรือปริมาณ

ที่กำหนด และคาดวาจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอย

กวา 6 เดือน เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมสามารถแจง

รายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคำขอตามแบบคำขอผอนผันการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม (บพผ.๑) 

พรอมหลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณา สงไปที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (พพ.) ได ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปที่จะ

ขอรับการพิจารณาผอนผัน 

พพ. จะพิจารณาใหไดรับการผอนผันครั้งละ 1 ป ของรอบปการจัด

การพลังงานนั้น โดยตองแสดงขอมูลการใชไฟฟา ความรอนจากไอน้ำ หรือพลังงาน

สิ้นเปลืองอ่ืน อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันต้ังแตวันที่  1 มกราคม ถึงวันที่  31 

ธันวาคมของปที่ผานมา 

หากเจาของโรงงานควบคุมแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการผอนผันอัน

เปนเท็จ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 150,000 บาท 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

เร่ือง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและแบบคำขอผอนผันการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564)  
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2. การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย  

  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 นอกจากกำหนดใหโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมตองจัดทำระบบการจัดการพลังงานแลว ยังตองจัดใหมีการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานโดยผูไดรับใบอนุญาตผูตรวจสอบรับรองการจัด

การพลังงานที่ข้ึนทะเบียนกับ พพ. 

โดยกระทรวงพลังงาน ไดออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผูขอรับ

ใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาต

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผูตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงาน โดยมีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และ พพ. ไดออก

ประกาศ พพ. เรื่องการย่ืนขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2558 เพ่ืออนุญาตใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคล

ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎกระทรวง ย่ืนคำขอรับใบอนุญาต

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานกับ พพ. เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานใหกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตอไป 

 

ข้ันตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
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2.1  ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

 ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน คือ ผูมีอำนาจตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดย

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

การขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

พ.ศ. 2555 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานไว 2 ประเภท ดังนี ้

• ประเภทบุคคลธรรมดา 

1) มีสัญชาติไทย 

2) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย

วิศวกรในสาขาที่กําหนดใหการจัดการพลังงานเปนงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขานั้น 

3) เปนผูสำเร็จการฝกอบรมดานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 

4) มีผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการ ตามที่กำหนดไวในขอ 4 ของ

กฎกระทรวง 

5) ไมอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ที่ออกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในระยะเวลา

สามปกอนวันขอรับใบอนุญาตหรือไมเปนผูเคยตองโทษโดยคําพิพากษาถึง

ที่สุดในความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเวน

แตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

• ประเภทนิติบุคคล 

1) ตองจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประกอบธุรกิจหรือใหบริการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานหรือการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชและการผลิตพลังงาน 

2) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย

วิศวกร และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 3 (1) (ง) และ (จ) 
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3) กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลอยางนอยหนึ่งคน ตองมีคุณสมบัติตาม ขอ 3 (1) 

(ก) (ข)  และ (ค) 

4) กรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติบุคคลตองไมมีลักษณะตองหามตาม (1) (จ) 

5) ไมอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ที่ออกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในระยะเวลา

สามปกอนวันขอรับใบอนุญาตหรือไมเปนผูเคยตองโทษโดยคําพิพากษา 

ถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

2.2 หนาที่ และเง่ือนไขที่ผูตรวจสอบตองปฏิบัติ  

 ผูไดรับใบอนุญาตฯ จะทำหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ของโรงงานควบคุมและอาคาควบคุม โดยในการดำเนินการตรวจสอบและรับรองฯ 

แตละแหงจะตองดำเนินการโดยผูชำนาญการอยางนอย 1 คน และผูชวยผูชำนาญการ

อยางนอย 2 คน หนาที่และเง่ือนไขที่ผูตรวจสอบตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง มีดังนี ้
 

ผูชำนาญการ อยางนอย 1 คน ผูชวยผูชำนาญการ อยางนอย 2 คน 

ทำหนาที่เปนผูตรวจสอบฯ และจัดทำ

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ 

จัดการพลังงาน (กฎกระทรวงขอ 4) 

ทำหนาที่เปนผูชวยผูชำนาญการในการตรวจสอบฯ 

และชวยผูชำนาญการจัดทำรายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

(กฎกระทรวงขอ 4) 

• ตรวจไดไมเกิน 30 แหงในแตละรอบการตรวจสอบ (กฎกระทรวงขอ 4) 

• ตองไมเปนผูชำนาญการหรือผูชวยผูชำนาญการใหกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน 

และตองไมเปนบุคลากรประจำของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่เขาไปดำเนินการ

ตรวจสอบฯ (กฎกระทรวงขอ 5) 

• การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง

ตองดำเนินการโดยผูชำนาญการ อยางนอย 1 คน และผูชวยผูชำนาญการอยางนอย 2 คน 

(กฎกระทรวงขอ 6) 
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ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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2.3 แนวทางการวาจางผูตรวจสอบ 

  โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถคนหารายชื่อผูไดรับใบอนุญาต

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไดที่เวปไซตของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน www.dede.go.th  
 

   

รายชื่อผูไดรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

http://eform.dede.go.th:8000/report/xPage2.php?prog

_id=ef04dc05&type=2 
 

 

  ในการสรรหาและวาจางผูตรวจสอบและรับรองฯ ในแตละรอบป สิ่งที่

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตองพิจารณากอนการดำเนินการวาจาง มีดังนี ้

1. จำนวนผูตรวจสอบ : กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบั ติของผูขอรับ

ใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 ขอ 6 กำหนดใหการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหงตอง

ดำเนินการโดยผูชำนาญการอยางนอย 1 คน และผูชวยผูชำนาญการ อยางนอย 2 คน 

ดังนั้น โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตองพิจารณาดำเนินการสรรหาผูตรวจสอบ

ใหเปนไปตามเง่ือนไขดังกลาว 

http://www.dede.go.th/
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2. จำนวนวันท่ีใชในการตรวจสอบ: จำนวนวันที่ใชในการตรวจสอบข้ึนอยู

กับความซับซอนของระบบการจัดการพลังงาน (Complexity) โดยมีปจจัยที่ใชในการ

พิจารณา อาทิ 

• ปริมาณการใชพลังงานทั้งป (Annual energy consumption) 

• จำนวนแหลงพลังงาน (ไฟฟาและความรอน) (Number of energy sources) 

• จำนวนการใชพลังงานที่มีนัยสำคัญ (Number of significant energy uses) 

• จำนวนมาตรการการอนุรักษพลังงาน 

• จำนวนหลักสูตร/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

• จำนวนพนักงาน 

2.4 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผูตรวจสอบ 

  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เปนการตรวจสอบวาระบบ

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเปนไปตามขอกำหนดของ

กฎหมายหรือไม ข้ันตอนการดำเนินงานของผูตรวจสอบที่ดีควรประกอบดวย  

1) การแตงต้ังทีมผูตรวจสอบ 

2) การจัดทำแผน และกำหนดการตรวจสอบ 

3) การจัดเตรียมรายการตรวจสอบ หรือ Checklist 

4) การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 

5) การตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

6) การสรุปผลการตรวจสอบ 

7) การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฯ และสงใหกับโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม 
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  ในการตรวจสอบและรับรองฯ ผูตรวจสอบจะพิจารณาความสอดคลองใน

การดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับขอกำหนด

ของวิธีการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยนำหลักฐาน เอกสาร ขอมูลการสัมภาษณ

บุคลากรที่ เก่ียวของ และการปฏิบัติจริงของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  

มาจัดทำเปนขอสรุปของผลการตรวจสอบและรับรองฯ อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
 

1) สอดคลองกับขอกำหนด คือ การปฏิบัติตามขอกำหนดครบถวนและ

ถูกตองครบทุกขอ ถือวาโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม “ผานการ

ตรวจสอบ” 

2) ไมสอดคลองกับขอกำหนดประเภทไมรายแรง (Minor) คือ ความไม

สอดคลองของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไมสอดคลองหรือความ

คลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ สรุปผลการตรวจสอบในกรณีนี้คือ “ผานการ

ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป”  

3) ไมสอดคลองกับขอกำหนดประเภทรายแรง (Major) คือ การไมมีเอกสาร

ในการดำเนินการจัดการพลังงานหรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด

ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไวในกฎกระทรวง สรุปผลการ

ตรวจสอบในกรณีนี้คือ “ไมผานการตรวจสอบ” 
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ภายหลังจากการดำเนินการตรวจสอบและรับรองฯ เสร็จสิ้น ผูตรวจสอบฯ 

จะสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองฯ ใหกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ที่เขาดำเนินการตรวจสอบและรับรองฯ ทั้งนี้ระยะเวลาการสงมอบรายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองฯ ข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

และผูตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบและรับรองฯ ที่โรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมจะไดรับจากผูตรวจสอบ จะประกอบดวย รายการตรวจสอบ และ

รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรายงานแตละสวนจะตองประกอบไปดวยรายละเอียด 

ดังนี ้

1) รายการตรวจสอบ (Checklist) ตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

• ชื่อรายการตรวจประเมิน  

• ผลการตรวจสอบวามีหรือไมมีหลักฐาน โดยกรณีที่มีหลักฐานมีการระบุ

ชื่อของหลักฐาน และความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับ

ขอกำหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไมสอดคลองวาไมสอดคลอง 

ในกรณีรายแรงหรือไมรายแรง 

• ขอเสนอแนะในการปรบัปรุงวิธีดำเนินการจัดการพลังงานแตละข้ันตอน

ใหสอดคลองกับขอกำหนด 

2) รายงานผลการตรวจสอบ ตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

• ชื่อรายการตรวจประเมิน  

• ผลการตรวจประเมิน  

• ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
 

ทั้งนี้รายงานผลการตรวจสอบ ตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบ

และรับรองฯ พรอมทั้งผูชำนาญการและผูชวยผูชำนาญการ ที่ดำเนินการตรวจสอบใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 
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ตัวอยางรายการตรวจสอบ หรือ Checklist 
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ตัวอยางรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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 การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เปนหนาที่

ของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม โดยตองจัดสงรายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ไดรับจากผูไดรับใบอนุญาต รวมถึงรายงาน

การจัดการพลังงาน ใหกับ พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกป  

 การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทำ

โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1) การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบ e-Form ที่อธิบดีกำหนด 

2) การสงเอกสารตนฉบับพรอมแผนซีดีไฟลอิเล็กทรอนิกสใหทำดวยวิธีการ

ใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

• นำสงดวยตนเอง 

• จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยถือวันที่ลงทะเบียน

เปนวันสงรายงาน 

การสงรายงานทางอิเล็กทรอนิกส e-Form 

eform.dede.go.th 
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3. บทกำหนดโทษ 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เปนกฎหมายที่เนนการ 

สงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพ่ือให 

พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงตองมีบทกำหนดโทษในลักษณะของคาปรับสำหรับ 

ผูที่ไมดำเนินการตามกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องการที่เจาของโรงงานควบคุมหรือ

เจาของอาคารควบคุมไมดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การ

ไมแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการที่ผูไดรับใบอนุญาตตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงานรายงานผลการตรวจสอบอันเปนเท็จ หรือไมตรงตามความ

เปนจริง และอ่ืนๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผูที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

และกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงาน มีดังตอไปนี้ 

ลักษณะของการกระทำความผิด บทลงโทษ 

เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผล

ตามมาตรา 8 วรรคสาม อันเปนเท็จ  

ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 

3 เดือน หรือปรับไมเกิน 

150,000 บาท หรือท้ังจำ

ท้ังปรับ (มาตรา 53) 

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไมปฏิบัติ

ตามคำส่ังของอธิบดีตามมาตรา 10 และมาตรา 21 ท่ีส่ังให 

ผูน้ันแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบ

ใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

50,000 บาท (มาตรา 54) 
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ลักษณะของการกระทำความผิด บทลงโทษ 

เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือ

ผูรับผิดชอบดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ท่ีออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 21 อันไดแก 

กฎกระทรวงในเรือ่งตางๆ ดังน้ี 

- การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธกีารจัดการ 

พลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมตองปฏิบัติ 

- การกำหนดใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจำใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจน

กำหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดาน

พลังงาน 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

200,000 บาท (มาตรา 55) 

ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพของ

วัสดุและอุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามมาตรา 48/1 

ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 47(3) 

อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง 

ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 

3 เดือน หรือปรับไมเกิน 

200,000 บาท หรือท้ังจำ

ท้ังปรับ (มาตรา 56) 

ผูใดขัดขวางหรือไมอำนวยความสะดวกแกพนักงาน

เจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 47(2) 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

5,000 บาท (มาตรา 59) 
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4. กฎหมายดานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานท่ีเก่ียวของ 

พระราชบัญญัติการสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

พระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 

พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2540 

การจัดการพลังงาน 

 

กฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ.2539) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ 

จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  

พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

ดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ

กระทรวงพลังงานหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

เรื่อง กำหนดวิธีการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 27 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจำนวนผูรับผิดชอบ

ดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

เรื่อง แบบการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2564 
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ผูตรวจสอบและรับรอง 

การจัดการพลังงาน 

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผูไดรับใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2552 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมผูตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแกไข

ผูชำนาญการหรือผูชวยผูชำนาญการ และคำขอรับใบแทน

ใบอนุญาตการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

การขอผอนผัน 

 

 

 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและแบบคำขอผอนผันการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) 

การออกแบบอาคารเพ่ือการ

อนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร 

เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2563 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดคามาตรฐานการ

ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2564 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการคำนวณ 

และการรับรองผลการตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร 

เพื่อการอนุรักษพลังงานในแตละระบบ การใชพลังงานโดยรวม

ของอาคาร และการใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  

ของอาคารค พ.ศ. 2564 

 

กฎหมายดานการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ที่เก่ียวของ 

http://berc.dede.go.th/?page_id=3981 

 

http://berc.dede.go.th/?page_id=3981
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