
 
 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

พ.ศ. 2556 
 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 (1) (ค) แห่งกฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. 2555 ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการ เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ในประกาศนี ้ 
 “หน่วยงานฝึกอบรม” หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อธิบดีก าหนด 

“หน่วยงานทดสอบ” หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อธิบดีก าหนด 
 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 2 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ช านาญการ 

และระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
 
ข้อ 3 ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ 2 ระดับ        

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ตามข้อ 2 ระดับ

ผู้ช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
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(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
(3) ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

 
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการฝึกอบรม ให้ขอรับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับการฝึกอบรม 
(2) ส าเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม 

 (๓) ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ ในกรณีทีข่อรับการฝึกอบรมในระดับผู้ช านาญการ 
 

หมวด 2 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 ข้อ 6 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้ 

(1) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับ                        
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

(2) ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 
 
ข้อ ๗ การฝึกอบรม ส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ ช่วยผู้ช านาญการ  

ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้  
(1) สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน     
(2) กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน     
(3) ขัน้ตอนการจัดการพลังงาน     
(4) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน    
(5) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
(6) เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน    
(7) ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และกรณีศึกษา  
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพ่ือความเหมาะสม แต่ต้องไม่  

น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 (1) 
 

ข้อ 8 การฝึกอบรม ส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ  
ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้ 

(1) ขั้นตอนการจัดการพลังงาน     
(2) แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน         
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพ่ือความเหมาะสม แต่ต้องไม่  

น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 (2) 
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หมวด 3 
วิทยากร 

 
ข้อ ๙ วิทยากรหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด

ต่อไปนี้ 
(1) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่าสามปี 
และมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย และเป็นวิทยากรที่เกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย   
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(2) เป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทสาขา
วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย
และเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าสามปี 

(3) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ต้อง
ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงที่ เกี่ยวข้องกับ              
การจัดการพลังงานไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายมา          
ไม่น้อยกว่าสามป ี
 

 
หมวด 4 

การด าเนินการฝึกอบรม 
ข้อ ๑๐ หน่วยงานฝึกอบรม ต้องด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
 
ข้อ 11 หน่วยงานฝึกอบรม ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดหัวข้อวิชาในข้อ 7 และข้อ 8 
(2) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม ได้แก่ ห้องฝึกอบรมที่รองรับผู้เข้ารับ                 

การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ  
(3) จัดให้มีการลงบันทึกเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือประกอบการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 12 
 
 

หมวด 5 
การประเมินผล การทดสอบ และรับรองผลการฝึกอบรม 

ข้อ  12 ผู้ เ ข้ า รับการฝึกอบรมหลักสู ตรผู้ ตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลั ง งานระดับ                         
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ หรือระดับผู้ช านาญการ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามข้อ 6 และผ่าน
การทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามข้อ 13 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   หรือ 
หน่วยงานทดสอบที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ  




