
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  การรบัรองผู้ท าหน้าทีผู่้ตรวจประเมนิในการออกแบบก่อสร้าง 

หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  2564 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  14  และข้อ  15  แห่งกฎกระทรวงก าหนดประเภท  หรือขนาด
ของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน   
พ.ศ.  2563  ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550  อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   
เรื่อง  การรับรองผู้ท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การตรวจประเมิน”  หมายความว่า  การตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
“ผู้ตรวจประเมิน”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง 

หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงก าหนด  โดยเป็นผู้ได้รับ 
ใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  และได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานก าหนด 

“รายงานผลการตรวจประเมิน”  หมายความว่า  รายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“หลักสูตรฝึกอบรม”  หมายความว่า  หลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง 
หรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

“หน่วยงานฝึกอบรม”  หมายความว่า  หน่วยงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ขึ้นทะเบียนให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อธิบดีประกาศก าหนด 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



“หน่วยงานทดสอบ”  หมายความว่า  หน่วยงานขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบผู้ส าเร็จหลักสูตร 
การตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 4 ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพ

ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสรา้ง

หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ให้ขอรับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน  หรือหน่วยงานฝึกอบรม  พร้อมยื่นเอกสารส าเนาใบประกอบวิชาชีพให้เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

หมวด  2 
หลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 

เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

ข้อ 6 หลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า   18  ชั่วโมง  และต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา   
อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(1) สมรรถนะและจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

(2) ขั้นตอนการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

(3) มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
(5) ตัวอย่างการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร  (อย่างน้อย  6  ชั่วโมง) 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  3 
วิทยากร 

 
 

ข้อ 7 วิทยากร  ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้   
(1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 (ก) ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   หรือได้รับ 

ใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
 (ข) ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก  พพ.  ตามท้ายประกาศ 
 (ค) ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามข้อ  6 
 (ง) มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าห้าปี  (5  ปี) 
(2) เป็นผู้ที่เคยเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรตามข้อ  (1)  (ข) 

หมวด  4 
การด าเนนิการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ 8 หน่วยงานฝึกอบรม  ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(1) จัดให้มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามข้อ  7 
(2) จัดให้มีบุคลากรประจ าที่มีความรู้และประสบการณ์ประจ าหน่วยงานฝึกอบรมตามที่อธิบดี

ก าหนด 
(3) จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มีเนื้อหารายละเอียดหัวข้อวิชาตามข้อ  6 
(4) จัดให้มีการลงบันทึกเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลา   

การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด  เพื่อประกอบการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ  9 
(5) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม   

หมวด  5 
การประเมินผล  การทดสอบ  และการรับรองวา่เปน็ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ 9 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของระยะเวลา
ตลอดหลักสูตร  และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐  ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานหรือหน่วยงานทดสอบ  จึงจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมิน 
ในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ 10 การทดสอบแบ่งเป็น  2  หมวด  ได้แก่  หมวดทฤษฎี  ก าหนดเกณฑ์คะแนนเต็ม  
100  คะแนน  และหมวดปฏิบัติ  ก าหนดเกณฑ์คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ทั้งนี้  ผู้เข้ารับการทดสอบ
จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70  ของคะแนนรวมแต่ละหมวด  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

ในกรณีที่ผู้ เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบตามวรรคหนึ่ง   ให้มีสิทธิเข้ารับ   
การทดสอบได้อีกหนึ่งครั้ง  (1  ครั้ง)   

ข้อ 11 ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้ออกใบรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนดและผ่านการทดสอบ  ทั้งนี้  ใบรับรองผู้ส าเร็จ 
การฝึกอบรมให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศ 

หมวด  6 
คุณสมบตัิผู้ตรวจประเมิน 

ในการออกแบบกอ่สร้างหรอืดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

ข้อ 12 ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

(2) ส าเร็จการฝึกอบรมและได้รับใบรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   
ว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมที่ก าหนด   

หมวด  7 
การรบัรองขอท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมนิ 

ในการออกแบบกอ่สร้างหรอืดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
และการต่ออายุการรบัรอง 

 
 

ข้อ 13 ผู้ที่ประสงค์จะขอท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ต้องยื่นค าขอการรับรองขอท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน  ตามแบบค าขอการรับรอง
แนบท้ายประกาศนี้   

ข้อ 14 ให้อธิบดีเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้ท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง
หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  12  โดยหนังสือรับรองมีอายุสามปี
(3  ปี)  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  ทั้งนี้  หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 15 ผู้ที่ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง   ต้องยื่นค าขอต่ออายุการรับรอง 
ตามแบบค าขอต่ออายุแนบท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสาร  หลักฐาน  อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(1) ยื่นเอกสารและหลักฐานเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จกา รฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา 
ความต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือ  
การอนุรักษ์พลังงานหรือหลักสูตรอื่น ๆ  ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ  จ านวนไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง  
(๓6  ชั่วโมง) 

(2) ยื่นหลักฐานที่แสดงผลงานด้านการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการรับรองผลงานโดยผู้ว่าจ้าง  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  อาคาร  ที่มีพ้ืนที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงรวมกันไม่น้อยกว่า  5,000  ตารางเมตร  ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาสามป ี
(3  ปี)  ก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ   

ข้อ 16 การยื่นหลักฐาน  ต้องท าเป็นเอกสารส่งถึงอธิบดีล่วงหน้าภายในเก้าสิบวัน  (๙0  วัน)  
แต่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  (30  วัน)  ก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ 

ข้อ 17 เมื่ออธิบดีได้รับเอกสารแล้ว  ให้ตรวจสอบเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  
ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือจัดส่งเอกสาร  ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด   

ในกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองไม่แก้ไข  เพิ่มเติม  หรือไม่จัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาให้ถือว่าผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองทิ้งค าขอต่ออายุและให้อธิบดี
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองทราบ 

ข้อ 18 ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง  ครบถ้วน  อธิบดีจะออก
หนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองภายในหกสิบวัน  (60  วัน) 

ข้อ 19 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน  หรือปรากฏข้อเท็จจริงต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานหรือคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ว่าผู้ตรวจประเมินขาดคุณสมบัติ  หรือแสดงข้อความ
หรือหลักฐานรายงานผลตรวจประเมินอันเป็นเท็จ  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือพฤติการณ์ 
ที่ไม่สุจริตต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
หรือออกตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการ 
ในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงานสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  (๓๐  วัน)  นับแต่วันที่ได้รับการร้องเรียน
หรือปรากฏข้อเท็จจริง 

ในกรณีที่ปรากฏจากการสอบสวนว่าสมควรให้มีการพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองผู้ท าหน้าที่
ผู้ตรวจประเมิน  ให้อธิบดีมีค าสั่งพักใช้   หรือเพิกถอนหนังสือรับรองให้ท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน   
โดยในกรณีที่มีการสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรอง  ให้ผู้ได้รับค าสั่งนั้นส่งหนังสือรับรองคืนให้แก่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในสิบห้าวัน  (๑๕  วัน)  นับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งเพิกถอน 
การรับรอง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ 20 เพ่ือประโยชน์แก่การอ านวยความสะดวกต่อผู้รับการฝึกอบรม  การประกาศก าหนด
หน่วยงานฝึกอบรมหรือหน่วยงานทดสอบตามข้อ  3  หรือการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองตามข้อ  15  
จะด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 21 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามรายชื่อหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  
และหลักสูตรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ให้การรับรองท้ายประกาศนี้  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  ให้ถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร 
ตามประกาศนี้  สามารถยื่นค าขอการรับรองขอท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง 
หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  ตามแบบค าขอการรับรองแนบท้ายประกาศต่ออธิบดี    
เมื่ออธิบดีได้รับค าขอแล้ว  หากเอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน  ให้ออกหนังสือรับรอง
ภายในหกสิบวัน  (๖0  วัน)  นับจากวันที่เอกสารและหลักฐานมีความถูกต้องครบถ้วน 

เมื่อพ้นก าหนดสองปี  (2  ปี)  นับถัดจากวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้  ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
ตามรายชื่อหลักสูตรผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  และหลักสูตรผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน
ท้ายประกาศนี้   ที่ไม่ได้ยื่นค าขอการรับรองขอท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้าง 
หรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากมีความประสงค์จะขอรับ 
การรับรองขอท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงจะได้รับหนังสือรับรอง 
ขอท าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ตามที่กฎกระทรวงก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ประเสริฐ  สนิสุขประเสริฐ 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



รายช่ือหลักสูตรฝึกอบรม 
ทีก่รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การรับรอง 

 
ล าดับ รายชื่อหลักสูตร วันทีด่ าเนินการฝึกอบรม 
1 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 1 - 3 กันยายน 2560 
2 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 14 - 16 กันยายน 2560 
3 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 21 - 23 กันยายน 2560 
4 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2560 
5 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 6 - 8 ตุลาคม 2560 
6 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 27 - 29 ตุลาคม 2560 
7 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 
8 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 
9 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 12-14 ธันวาคม 2560 
10 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 15-17 ธันวาคม 2560 
11 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 11-12 และ 14 มกราคม 2561 
12 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 16 - 18 สิงหาคม 2561 
13 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 24 - 26 สิงหาคม 2561 
14 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 6 - 8 กันยายน 2561 
15 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 14 -16 กันยายน 2561 
16 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 27 - 29 กันยายน 2561 
17 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 4 - 6 ตุลาคม 2561 
18 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 18 - 20 ตุลาคม 2561 
19 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 26 - 28 ตุลาคม 2561 
20 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 
21 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 15 - 17 พฤศจิกายน 2561 
22 ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 6 - 8 ธันวาคม 2561 
23 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 19 - 21 กันยายน 2562 
24 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 3 - 5 ตุลาคม 2562 
25 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 24 - 26 ตุลาคม 2562 
26 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 31 ตุลาคม และ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 
27 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 14 - 16 พฤศจิกายน 2562 
28 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 28 - 30 พฤศจิกายน 2562 
29 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 6 - 8 ธันวาคม 2562 
30 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 20 - 22 ธันวาคม 2562 
31 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 3 - 5 มกราคม 2563 
32 ผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน 17 - 19 มกราคม 2563 

 



 

  

 
 
 

 

ขอมอบวฒิุบตัรน้ีใหแ้ก่ 

 
เพื่อแสดงวา่เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตร 

การตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
รุ่นท่ี .... ระหวา่งวนัท่ี …..- ..... เดือน.............. พ.ศ. .... 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ..... เดือน.............. พ.ศ. .... 
    

(.................................................) 
  อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

แบบใบรับรองผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม (หน้ำ) 
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กตอ./กกอ. รุ่นท่ี .../ปี....(ล  าดบัท่ี....) 

ผูพ้ิมพ ์  ………………..…. 
ผูท้าน ………………..…. 
ผูต้รวจ ………………...…. 

แบบใบรับรองผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม (หลัง) 
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ค ำขอกำรรับรอง 

ผู้ตรวจประเมินในกำรออกแบบก่อสร้ำงหรือ
ดัดแปลงอำคำรเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

เลขที่ค ำขอ………………...………………… 
วันที่….…เดือน……………..พ.ศ.………... 
ผู้รับค ำขอ………………………..………….. 

 

ชื่อผู้ขอ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………….…นำมสกุล…………..…………….…………………………………………….. 

 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น เลขที่ ............. ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ............................................... หมู่ที่ ..................
ต ำบล/แขวง ................................ อ ำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................... 

ที่อยู่ส ำหรับติดต่อและจดัส่งเอกสำร  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  ไม่ใชท่ี่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (โปรดระบุ) 
เลขที่ ............. ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ........................................... หมู่ที่ ........ต ำบล/แขวง ................................ 
อ ำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................................
โทรศัพท์ ......................................................................E-mail …………....…………………………………………….……...………….........….......... 
 
ได้รับวุฒบิัตรส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตร...........................................................รุ่นที่..........ระหว่ำงวันที่..............................................  
ใบอนุญำตเปน็ผูป้ระกอบวิชำชพี ............................................ระดับ............................... เลขทะเบียน ................................................ 
หมดอำยุวันที่ ....................... 
 

หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน   -     -      -   -  

 

 ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลงังำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพื่อขอท ำหน้ำที่ผู้ตรวจประเมินในกำรออกแบบอำคำรก่อสรำ้ง
หรือดัดแปลงเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดประเภท หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2563 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และตกลงยินยอมให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประโยชน์ต่อ
กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบค าขอ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน  

 ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทกุประการ 
 

 

 

ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................) 

วันที่…..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ยื่นค ำขอ 
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ค ำขอต่ออำยุกำรรับรอง 

ผู้ตรวจประเมินในกำรออกแบบก่อสร้ำงหรือ
ดัดแปลงอำคำรเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

เลขที่ค ำขอ………………...………………… 
วันที่….…เดือน……………..พ.ศ.………... 
ผู้รับค ำขอ………………………..………….. 

 

ชื่อผู้ขอ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………….…นำมสกุล…………..…………….…………………………………………….. 

 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น เลขที่ ............. ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ............................................... หมู่ที่ ..................
ต ำบล/แขวง ................................ อ ำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................... 

ที่อยู่ส ำหรับติดต่อและจดัส่งเอกสำร  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  ไม่ใชท่ี่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (โปรดระบุ) 
เลขที่ ............. ตรอก/ซอย ........................................ ถนน ........................................... หมู่ที่ ........ต ำบล/แขวง ................................ 
อ ำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................................
โทรศัพท์ ......................................................................E-mail …………....…………………………………………….……...………….........….......... 
ใบอนุญำตเปน็ผูป้ระกอบวิชำชพี ............................................ระดับ............................... เลขทะเบียน ................................................ 
หมดอำยุวันที่ ....................... 
ได้รับหนังสือรับรองให้เป็นผู้ตรวจประเมินในกำรออกแบบก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน  
คร้ังแรกออกให้ ณ วันที่ ...............................................สิ้นอำยุวันที่ ................................................. 
 

หลักฐำนเอกสำรเพื่อขอต่ออำยุ ดังนี้ 
 ส ำเนำผลงำนดำ้นกำรตรวจประเมินในกำรออกแบบก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร จ ำนวน...........อำคำร  
 ส ำเนำเอกสำรรับรองว่ำเปน็ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรพฒันำควำมต่อเนื่องทำงวิชำชีพทีก่ ำหนด จ ำนวน...........หลักสูตร 

เลขประจ ำตัวประชำชน   -     -      -   -  

 

  
ยื่นค ำขอต่ออธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน เพื่อขอท ำหน้ำที่ผู้ตรวจประเมินในกำรออกแบบอำคำรก่อสร้ำง

หรือดัดแปลงเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดประเภท หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2563 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และตกลงยินยอมให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประโยชน์ต่อ
กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบค าขอ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน  

 ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องทกุประการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................... 
    (.......................................................) 

วันที่…..… เดือน…………………….. พ.ศ……….… 
ผู้ยื่นค ำขอ 
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไวแ้ก ่

 
(……………………………………………………………………..) 

 

 
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ตรวจประเมิน 

ในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลังงาน  
ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์  

และวธิีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนรุักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 
 

ครั้งแรกออกให้ ณ (วันที่)......(เดือน)...................(พ.ศ.).......... 
ต่ออายุครั้งที่…ออกให้ ณ (วันที่)......(เดือน)...................(พ.ศ.).......... 

สิ้นอายุ (วันที่)......(เดือน)...................(พ.ศ.).......... 
 

 
 
 
 
 

(..............................................................) 
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

 

เลขที่….…... 
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