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การส่งเสริมงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมให้ประสบผลสําเร็จไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรมนั้น ความรู้และความเขา้ใจของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ ดงันั้น 
กองพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัใหก้บับุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน และมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พร้อมกบัได้จดัให้มีการพฒันาคู่มือสําหรับใช้ในการฝึกอบรมหลกัสูตร
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานสามญัข้ึน เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมใชป้ระกอบการฝึกอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว 
 
คู่มือสําหรับหลกัสูตรฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัพฒันาข้ึนโดยอา้งอิงขอ้มูลและเน้ือหาจากคู่มือ
ฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานสามญัท่ีมีอยู่เดิมของกองพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลงังาน โดยได้มีการ
พฒันาปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีมีการใช้งานในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั
รายละเอียดการปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 โดยคู่มือ
ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วนหลกั คือ กฎหมายและความรู้พื้นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการพลงังาน
ไฟฟ้า และ การจดัการพลงังานความร้อน 
 
เน้ือหาในส่วนท่ี 1 มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจน
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยเฉพาะ ความรู้ในเร่ืองระบบการจดัการพลงังานซ่ึงจะสนบัสนุนให้
การอนุรักษพ์ลงังานเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยในการพฒันาเน้ือหาของคู่มือไดมี้
การปรับปรุงแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการพลงังานพร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตวัอย่างเอกสารและ
รูปแบบรายงานท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการจดัการพลงังานไวอ้ยา่งครบถว้น สาํหรับ เน้ือหาในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 
ประกอบไปดว้ยเน้ือหาภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน โดยได้
มีการเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกบัการตรวจวินิจฉัย การคน้หาศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังาน และการวิเคราะห์ผลการ
ประหยดัพลงังาน รวมทั้งเพ่ิมเติมกรณีศึกษาและบทสรุปให้ครบถว้นในทุกเน้ือหาวิชา เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เกิดความเขา้ใจในหลกัการทางทฤษฎีและสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
ในการน้ี หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสําหรับหลกัสูตรฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัท่ีพฒันาข้ึนน้ีจะเป็น
ประโยชน์กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งในการใชป้ระกอบการฝึกอบรมและเป็นคู่มือท่ีใชอ้า้งอิงประกอบการทาํงาน
ด้านการอนุรักษ์พลงังานภายหลงัการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ทั้งน้ีเพื่อให้การอนุรักษ์พลงังานเกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรมและย ัง่ยนืในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป 
 

กองพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นพลงังาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

เมษายน 2562 



 

 

สารบัญ 
 
ตอนท่ี 1 ความรู้เบ้ืองต้นด้านพลังงานและกฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
บทท่ี 1  ความรู้พืน้ฐานด้านพลังงาน (Fundamental of energy)  
 1.1 บทนาํ 1-2 
 1.2 สถานการณ์พลงังาน (Energy Situation) 1-2 
  1.2.1 สถานการณ์พลงังานโลก 1-3 
   1.2.1.1 การขยายตวัของจาํนวนประชากร      1-4 
   1.2.1.2 ปริมาณการใชแ้ละความตอ้งการใชพ้ลงังานในอนาคต      1-5 
   1.2.1.3 ปริมาณแหล่งพลงังานสาํรองของโลก 1-7 
   1.2.1.4 ผลกระทบจากการใชพ้ลงังานและภาวะโลกร้อน 1-10 
  1.2.2 สถานการณ์พลงังานประเทศไทย 1-11 
   1.2.2.1 การใชไ้ฟฟ้า 1-18 
   1.2.2.2 การใชพ้ลงังานแยกตามสาขาเศรษฐกิจ 1-23 
 1.3 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังาน (Basic knowledge of energy) 1-24 
  1.3.1 ความหมายและประเภทของพลงังาน 1-24 
  1.3.2 รูปแบบและหน่วยวดัพลงังาน 1-25 
  1.3.3 การแปลงหน่วยปริมาณพลงังานของเช้ือเพลิง 1-29 
 1.4 ตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงาน (Energy cost of factory) 1-30 
 1.5 ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 1-31 
  1.5.1 ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; 

SEC) 
1-31 

  1.5.2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบ 1-32 
   1.5.2.1 หมอ้ไอนํ้า 1-32 
   1.5.2.2 ระบบทาํความเยน็ 1-33 
   1.5.2.3 มอเตอร์ 1-34 
 1.6 ลกัษณะการใชแ้ละแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-35 
  1.6.1  การใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-35 
  1.6.2  แนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-38 
             1.6.2.1 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุปกรณ์หลกัดา้นไฟฟ้า  1-38 
                          1.6.2.2 แนวทางการประหยดัพลงังานในอุปกรณ์หลกัดา้นความร้อน        1-43 



 

 

สารบัญ  
 
บทท่ี 2 พระราชบัญญตัิการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (Energy Conservation Act: Designated Factory & Building) 

 

 2.1 บทนาํ 2-2 
 2.2 ขอบเขตการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัฯ 2-4 
 2.3 ลกัษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2-5 
 2.4 การอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัฯ 2-7 
  2.4.1 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน 2-7 
  2.4.2 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 2-8 
  2.4.3 สิทธิในการขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัฯ ของโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม 
2-9 

  2.4.4 การอนุรักษพ์ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใชว้สัดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 

2-10 

 2.5 หนา้ท่ีของโรงงานและอาคารควบคุม 2-10 
 2 .6 การจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 2-11 
  2.6.1 คุณสมบติัของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 2-11 
  2.6.2 จาํนวนของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 2-11 
  2.6.3 หนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 2-12 
  2.6.4 การแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 2-12 
  2.6.5 การแจง้การพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 2-14 
 2.7 การจดัการพลงังาน 2-15 
  2.7.1 การจดัใหมี้คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 2-15 
  2.7.2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 2-16 
  2.7.3 การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 2-16 
  2.7.4 การจดัใหมี้การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 2-17 
  2.7.5 การจดัใหมี้การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 2-17 
  2.7.6 การจดัใหมี้การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
2-17 

  2.7.7 การจดัใหมี้การตรวจติดตาม และประเมินการจดัการพลงังาน 2-18 
    



 

 

สารบัญ  
    
  2.7.8  การจดัใหมี้การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังาน 
2-18 

  2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน และการส่งรายงาน 2-18 
 2.8 กองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 2-19 
  2.8.1 แหล่งเงินกองทุนฯ   2-19 
  2.8.2 วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินกองทุนฯ 2-19 
 2.9 สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ 2-20 
 2.10 การชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าและการอุทธรณ์ 2-20 
 2.11 บทกาํหนดโทษ 2-21 
   
บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน (Energy Management)  
 3.1 บทนาํ 3-3 
  3.1.1 วตัถุประสงคข์องการจดัการพลงังาน 3-3 
  3.1.2 ขั้นตอนการจดัการพลงังาน 3-3 
  3.1.3 คาํนิยาม 3-4 
  3.1.4 เคา้โครงการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติัฯ 3-5 
 3.2 ระบบการจดัการพลงังาน 3-7 
  3.2.1 ขั้นตอนท่ี 1  การแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 3-7 
  3.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 3-15 
  3.2.3 ขั้นตอนท่ี 3 นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 3-24 
  3.2.4 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 3-30 
  3.2.5 ขั้นตอนท่ี 5 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการ

ฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
3-34 

  3.2.6 ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษพ์ลงังาน 

3-43 

  3.2.7 ขั้นตอนท่ี 7  การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 3-47 
  3.2.8 ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังาน 
3-53 

 3.3 การบูรณาการสู่มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน (ISO 50001) 3-56 



 

 

สารบัญ  
 
บทท่ี 4  การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน (Energy Management Repor t)  
 4.1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 4-8 
 4.2 การประเมินสถานการณ์จดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 4-11 
 4.3 นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 4-14 
 4.4 การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 4-16 
 4.5 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม 

      ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
4-27 

 4.6 การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติั 
      ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

4-42 

 4.7 การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 4-49 
 4.8 การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานอนุรักษพ์ลงังาน 4-53 
 4.9 ภาคผนวก 4-58 
 4.10 การตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน และการส่งรายงาน 4-69 

 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก. พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง      

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 ก.1  พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ก.2  พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 ก.3  พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘  
 ก.4  พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ก.5  กฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน   
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ก.6  กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการพลงังานใน
โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ก.7  ประกาศกระทรวง เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการจดัการพลงังาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ก.8 แบบฟอร์มรายงานการจดัการพลงังาน  



 

 

สารบัญ  
 
 ภาคผนวก ข. กฎกระทรวงและหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน  
  ข.1 กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  ข.2 หนงัสือแจง้แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน  
  ข.3 หนงัสือรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานใน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
 

  ข.4 หนงัสือรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานใน
โรงงาน/อาคาร ท่ีมิใช่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 

  ข.5 ตวัอยา่งหนงัสือแจง้การพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุส 
(ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงฯ ใชบ้งัคบั) 

 

 ภาคผนวก ค. กรณีศึกษาการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสาํเร็จ  
              (Successful Case Study)  
 ภาคผนวก ง. คู่มือและรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน  
  ง.1 คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน  
  ง.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) การดาํเนินงานจดัการพลงังาน 8 ขั้นตอน  
 ภาคผนวก จ. ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงตามประกาศของ พพ.  

 



     คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
 

 1-1 

 
 

บทที ่1 
ความรู้พืน้ฐานด้านพลังงาน 

(Fundamental of energy) 
 
 

ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 

ผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานประจาํโรงงาน (ผชร.) ระดบัสามญั จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดจาํเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานดา้น
พลงังานและประสิทธิภาพพลงังาน ตลอดจนมีความรอบรู้เก่ียวกบัสถานการณ์พลงังาน และเห็นความสําคญั
ของการใชพ้ลงังานท่ีมีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน เน้ือหาของบทน้ีเป็นส่วนสําคญัท่ีจะสร้าง
ฐานความรู้ดา้นพลงังานสาํหรับนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานของ ผชร.ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. สถานการณ์พลงังาน 
2. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังาน 
3. ตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงาน 
4. ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

4.1   ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ   (Specific Energy Consumption; SEC) 
4.2   ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบ 

5. ลกัษณะการใชแ้ละแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 5.1   การใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 5.2   แนวทางการประหยดัพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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วตัถุประสงค์ 

1.  บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลังงานได้ 

2.  อธิบายหน่วยวดัพลังงานได้ 

3.  อธิบายต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานได้ 

4.  อธิบายและคาํนวณดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะได้อย่างถูกต้อง 

5.  บอกการใช้พลังงาน/เช้ือเพลิง ของโรงงานอุตสาหกรรมและระบบหรือเคร่ืองจักร  อุปกรณ์  ในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ 

6.  บอกการใช้พลังงาน/การเพิม่ประสิทธิภาพพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง  ๆได้ 
 
1.1   บทนํา      
 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นการให้ความรู้พื้นฐานดา้นพลงังาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละการดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษพ์ลงังานในโรงงานแก่ผูเ้ขา้อบรม  ซ่ึงประกอบดว้ย สถานการณ์พลังงาน ทั้งในภาพรวมระดบัโลก  
ระดบัภูมิภาค จนถึงสถานการณ์พลงังานของประเทศไทย ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพลังงาน อาทิ รูปแบบและ
หน่วยวดัพลงังาน   การใชพ้ลงังานเพื่อใหเ้กิดงานและกาํลงังาน เป็นตน้ ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงาน รวมถึง
เช้ือเพลิงท่ีใช้สําหรับโรงงาน  ความหมาย  การนาํไปใช้ประโยชน์ และการคาํนวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพ
พลังงานเฉพาะของโรงงาน และระบบ หรือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ ประเภทและลักษณะการใช้งานของโรงงาน  
ตลอดจนรูปแบบการใชพ้ลงังานและแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน การใช้งานและการบํารุงรักษาระบบ อุปกรณ์/
เคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงาน  เช่น ระบบทาํความเยน็  ระบบปรับอากาศ  มอเตอร์ไฟฟ้า  ป๊ัมนํ้ า  ระบบอดัอากาศ
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  การเลือกและการใชง้านอุปกรณ์  รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงานใน
อุปกรณ์หลักด้านความร้อน  เช่น  หมอ้ไอนํ้า  เตาเผาและเตาอบ  เป็นตน้ 
 
1.2   สถานการณ์พลังงาน (Energy Situation) 
 

ภายใตก้ารขยายตวัของจาํนวนประชากร และระบบเศรษฐกิจท่ีอยู่บนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต และการ
บริการ พลงังานเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องมนุษย ์ แหล่งพลงังานพ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีใชก้นัมาก
ในชีวิตประจาํวนัโดยทัว่ไปคือเช้ือเพลิงฟอสซิล ไดแ้ก่ นํ้ามนั ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ ความตอ้งการ
พลงังานท่ีสูงข้ึนอนัสืบเน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดวิกฤตด้านพลังงาน ทั้งในด้านปริมาณและ
ราคา นอกจากนีย้งัส่งผลให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม
ในช้ันบรรยากาศ ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัของสภาวะโลกร้อนท่ีทัว่โลกเผชิญอยู ่ ความพยายามในการพฒันาการใช้
พลังงานทดแทน และพลังงานรูปแบบใหม่ท่ีลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลงังาน เป็นแนวทางสาํคญัท่ีจะช่วยใหโ้ลกฝ่าฟันผา่นวิกฤตดงักล่าวไปได ้
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1.2.1   สถานการณ์พลังงานโลก 

มนุษยเ์ร่ิมรู้จักการนําเอาพลงังานมาใช้เพื่อดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภคเพื่อดาํรงชีวิต 
ตลอดจนเพ่ือการพฒันาประเทศทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุษยใ์ชพ้ลงังานส่วนใหญ่
เพียงเพื่อการดาํรงชีพ นบัตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงจาก
ฐานการเกษตรและกสิกรรม กลายไปเป็นฐานอุตสาหกรรมและการบริการ พลงังานจากเช้ือเพลิงประเภท
ฟอสซิล เช่น นํ้ ามนั ถ่าน และก๊าซธรรมชาติ ไดมี้การนาํมาใชเ้พื่ออุตสาหกรรมอยา่งมากมาย ต่อเน่ืองและขยาย
วงกวา้งออกไปทั่วโลก ดังตัวอย่างท่ีแสดงได้จากปริมาณการผลิตและปริมาณสํารองนํ้ ามันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC ระหว่าง ปี ค.ศ. 1990 – 2030 ในรูปท่ี 1.2-1 ซ่ึงมีแนวโนม้สูงข้ึน ยกเวน้ใน
บางช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์พลงังาน อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากสงคราม การเมืองระหวา่งประเทศ ตลอดจนภาวะทาง
เศรษฐกิจ 
 
 

 
 

รูปที ่1.2-1 ปริมาณการผลิตและปริมาณสาํรองนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC 
ในช่วงปี ค.ศ. 1990 – 2030 

ท่ีมา: Energy Outlook 2030 
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การใชพ้ลงังานฟอสซิลท่ีมีปริมาณขยายตวัอย่างต่อเน่ือง นอกจากจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทั้งในดา้นปริมาณ
และราคาแลว้ยงัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสภาวะส่ิงแวดลอ้ม อาจกล่าวไดว้่า การขยายตวัของเศรษฐกิจ การ
ใชพ้ลงังานฟอสซิล และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั จากความสัมพนัธ์
ดงักล่าวเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นไดว้่าสถานการณ์พลงังานของโลก จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จํานวนประชากรที่เพิม่ขึน้ ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในอนาคต ปริมาณ
สํารองของแหล่งพลังงานเหล่านีท้ี่มีเหลืออยู่ และปริมาณของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยแต่ละ
ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1.2.1.1  การขยายตัวของจํานวนประชากร คาดว่าความตอ้งการพลงังานทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนกว่า 30% ในช่วง
ระหวา่งปี 2010-2040 เพราะในปี 2040 นั้น ประชากรโลกจะมีจาํนวนเกือบ 9 พนัลา้นคน เพิ่มข้ึนจาก 7 พนัลา้น
คนในปัจจุบนั 

แต่อตัราการเพิ่มข้ึนของประชากร จะมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากหลายประเทศใน OECD รวมทั้งจีน จาํนวน
ประชากรจะเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยเม่ือถึงปี 2040 และเม่ือนาํปัจจยัดงักล่าวมารวมกบัผลดีของการใชพ้ลงังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะทาํใหก้ารเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการพลงังานมีสัดส่วนลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดัในระยะหลาย
ทศวรรษ โดยความตอ้งการพลงังานทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึน 20% ระหว่างปี 2010-2025 แต่จะเพ่ิมเพียง 10% ในช่วงปี 
2025-2040 

ขณะท่ีจาํนวนประชากรเป็นกุญแจสาํคญัท่ีกาํหนดความตอ้งการพลงังานนั้น  สัดส่วนประชากรก็มีส่วนเช่นกนั   
โดยให้ความสําคญัไปท่ีประชากรในวยัทาํงานของประเทศ โดยเฉพาะผูท่ี้อายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี เน่ืองจาก
ประชากรกลุ่มน้ีคือกลไกขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความตอ้งการพลงังาน 

ในประเทศ OECD นั้น อตัราการเกิดท่ีตํ่าและองคป์ระกอบอ่ืนๆ ส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นตข์องประชากรสูงอายเุพิ่ม
สูงข้ึน จีนซ่ึงจะมีจาํนวนประชากรเขา้สู่จุดสูงสุดในช่วงปี 2030 นั้น จะมีประชากรในวยัทาํงานลดลงอย่าง
รวดเร็ว  และเม่ือนาํมาผนวกรวมกบันโยบายดา้นการลดขนาดครอบครัวแลว้ การเปล่ียนแปลงน้ีจะอธิบายไดว้่า
เหตุใดอตัราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) และความตอ้งการพลงังานของจีน จะลดลงสู่
ระดบัปานกลางในทศวรรษอนัใกล ้

ขณะเดียวกนั อินเดียจะมีจาํนวนประชากรเพิ่มสูงข้ึนไปพร้อมๆ  กบักลุ่มประชากรในวยัทาํงาน เช่นเดียวกนักบั
แอฟริกา แนวโนม้สัดส่วนประชากรน้ีจะเก้ือหนุนให้ทั้งอินเดียและแอฟริกากา้วข้ึนสู่การเป็นสองภูมิภาคท่ีมี
อตัราการเติบโตของ GDP สูงท่ีสุดในปี 2040 ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-2 
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รูปที ่1.2-2 สดัส่วนประชากรระหวา่งปี ค.ศ. 2010 – 2040 
ท่ีมา: exxonmobil.com/energyoutlook 
 
1.2.1.2  ปริมาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคต     

เศรษฐกิจโลกยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง แต่ดว้ยอตัราท่ีแตกต่างกนัไป เอ็กซอนโมบิลคาดว่าเศรษฐกิจของ กลุ่ม 
OECD จะขยายตวัเฉล่ียประมาณ 2% ต่อปีไปจนถึงปี 2040 ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอ่ืนๆ จะ
ค่อยๆ ฟ้ืนตวัและกลบัมาเติบโตอยา่งย ัง่ยนื สาํหรับประเทศ Non OECD นั้น จะเติบโตรวดเร็วกว่ามากโดยคิด
เป็น 4.5% ต่อปี   

การเติบโตทางเศรษฐกิจน้ี รวมถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทาํให้ตอ้งการพลงังานมากข้ึน เอก็ซอนโมบิล    
คาดวา่  ความต้องการพลังงานทัว่โลกในปี 2040 จะสูงกว่าในปี 2010 อยู่ประมาณ 30%  ขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัสําคญัน้ี  จะตอ้งอาศยัการลงทุนมูลค่านบัลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ การใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะมีปริมาณ
สูงขึน้อีกกว่า 4 เท่าหากไม่ได้พฒันาประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในทุก  ๆภูมิภาคทัว่โลก      

เอก็ซอนโมบิล คาดว่าความตอ้งการพลงังานของประเทศ Non OECD จะสูงข้ึนเกือบ 60% แมเ้ม่ือเขา้สู่ปี 2040 
แลว้ แมว้่าการใชพ้ลงังานต่อประชากร 1 คนในประเทศเหล่าน้ีจะตํ่ากว่าประชากรในกลุ่ม OECD อยู ่60%        
กต็ามดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-3 
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รูปที ่1.2-3 ปริมาณการใชแ้ละแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลก  

ท่ีมา: exxonmobil.com/energyoutlook 
 
แมจ้ะมีความกา้วหนา้ในการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ จะส่งผลใหค้วามตอ้งการพลงังานโดยรวมของโลกพุ่งข้ึนสูง ความตอ้งการพลงังานในทุกรูปแบบจะ
เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียปีละ 0.9% นบัแต่ปี 2010 จนถึง 2040 
 
นํ้ามนัจะยงัคงเป็นแหล่งพลงังานอนัดบัหน่ึงของโลก นาํโดยความตอ้งการพลงังานปิโตรเลียมเหลวท่ีเติบโตกว่า 
70% ของประเทศ Non OECD  ก๊าซธรรมชาติจะเป็นแหล่งพลังงานหลักที่เติบโตเร็วที่สุด กล่าวคือจะมีความ
ต้องการทั่วโลกสูงขึน้ราว 60%  ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะกา้วข้ึนเป็นแหล่งพลงังาน
ท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก 
 
ในทางกลับกัน  ความต้องการถ่านหินจะสูงสุดในปี 2025 และจะเร่ิมลดลง  อนัมีผลมาจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน ท่ีต้องการพลังงานท่ีมีส่วนผสมของคารบ์อนตํ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตไฟฟ้าการ
เปล่ียนแปลงน้ีจะนาํโดยกลุ่ม OECD แมก้ระทัง่จีนซ่ึงในทุกวนัน้ีใชเ้ช้ือเพลิงถ่านหินเกือบคร่ึงหน่ึงของการใช้
ถ่านหินทัว่โลก จีนจะใชถ่้านหินลดลงกว่า 10% จนถึงปี 2040 นบัเป็นกา้วแรกของการลดการใชถ่้านหินใน
ระยะยาวนบัแต่เร่ิมการปฏิวติัอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม  นํา้มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน รวมกันคิดเป็น
ประมาณ 4 ใน 5 ของเช้ือเพลิงรวมทุกประเภท  
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ความต้องการทั่วโลกสําหรับเช้ือเพลิงคาร์บอนตํ่าที่สุด  เช่น  ก๊าซธรรมชาติ  พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงาน
หมุนเวียน จะเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราโดยเฉล่ีย พลงังานนิวเคลียร์จะเติบโตต่อไปในอตัราเฉล่ียต่อปีประมาณ 
2.2%  แต่ยงัคงตํ่ากวา่ท่ีวางแผนไว ้สืบเน่ืองจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011 ท่ีสร้างความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าฟุกุ
ชิมะในญ่ีปุ่น 
 
พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และเช้ือเพลิงชีวภาพ จะเติบโตอยา่งมากเช่นกนั ในปี  2040 พลงังานเหล่าน้ีคิด
เป็น 4% ของความตอ้งการพลงังานทัว่โลก พลังงานลมจะเติบโตรวดเร็วเป็นพเิศษ คือ เติบโตราว 8% ต่อปี 
หรือสูงกวา่ 900% ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-4 

 

 
รูปที ่1.2-4 ปริมาณการใชแ้ละแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานตามประเภทแต่ละชนิด 

ท่ีมา: exxonmobil.com/energyoutlook 

 
1.2.1.3  ปริมาณแหล่งพลังงานสํารองของโลก  การสาํรวจแหล่งพลงังานต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งพลงังานจาก
ซากดึกดาํบรรพ ์จากขอ้มูลหลงัการสาํรวจปริมาณของแหล่งพลงังานเหล่าน้ีแลว้  ทาํใหต้อ้งคิดและตระหนกัถึง
การใชห้รือการบริโภคพลงังานและการแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ  ข้ึนมาทดแทน เพราะว่าปริมาณแหล่ง
พลงังานสาํรองของโลกในปัจจุบนัน้ีเหลือนอ้ยลง จากขอ้มูลการรายงานของบริษัท บีพ  ีซ่ึงเป็นบริษทั ยกัษใ์หญ่
ในการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ไดร้ายงานถึงปริมาณแหล่งพลงังานสาํรองของโลกในเอกสารท่ี
มีช่ือว่า BP Statistical Review of Wor ld Energy 2018 พบว่าในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017  โลกมี
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ปริมาณนํ้ ามนัสาํรองท่ีคน้พบเท่ากบั 1162.1 , 1427.1 , 1696.6 พนัลา้นบาร์เรล ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2017   
แหล่งนํ้ามนัท่ีมีเหลืออยูส่่วนใหญ่ ยงัคงอยูใ่นแถบตะวนัออกกลาง มีประมาณ 47.6% รองลงมาคืออเมริกากลาง
รวมกบัอเมริกาใต ้19.5%  อเมริกาเหนือ 13.3%  เครือรัฐเอกราช 8.5%  แอฟริกามีประมาณ 7.5%  เอเชียแปซิฟิก 
2.8% และยโุรป 9.5% ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-5 
 

 
 

รูปที ่1.2-5 บริเวณและปริมาณสาํรองนํ้ามนัของโลก  
ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy 2018 
 
ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 โลกมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสาํรองท่ีคน้พบเท่ากบั 128.1, 163.5, 193.5 
ลา้นลา้นลูกบาศก์เมตร ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบ
ตะวนัออกกลาง  40.9%  เครือรัฐเอกราช 30.6%  เอเชียแปซิฟิก  10%  แอฟริกา 7.1% อเมริกาเหนือ 5.6% 
อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้ 4.2% และยโุรป 1.5% ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-6 
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รูปที ่1.2-6 บริเวณและปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของโลก  
ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy 2018 
 
ส่วนถ่านหินในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 มีปริมาณสาํรองท่ีคน้พบเท่ากบั 1,106,210  982,564   
1,035,012  ลา้นตนั ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งถ่านหินท่ีมีเหลืออยูส่่วนใหญ่ อยูใ่นแถบเอเชียแปซิฟิก  
41.0%  อเมริกาเหนือ 25.0%  เครือรัฐเอกราช 21.6%  ยโุรป  9.7%  ตะวนัออกกลางและแอฟริกา 1.4% อเมริกา
กลางรวมถึงอเมริกาใต ้1.4% ตามลาํดบั  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-7 
 

 
รูปที ่1.2-7 บริเวณและปริมาณสาํรองถ่านหินของโลก  

ท่ีมา: BP Statistical Review of World Energy 2018 
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1.2.1.4  ผลกระทบจากการใช้พลังงานและภาวะโลกร้อน  จากแนวโนม้การใชแ้ละความตอ้งการใชพ้ลงังาน     
จะเห็นว่า แหล่งพลงังานส่วนใหญ่ท่ีใชก้นัมาก และมีความตอ้งการใชม้ากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต คือ พลงังานท่ี
ไดม้าจากแหล่งพลงังานซากดึกดาํบรรพเ์กือบทั้งหมด จากการใชพ้ลงังานเหล่าน้ี คือสาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้มของโลกและมนุษยทุ์กคน ผลเสียจากการใชพ้ลงังานเหล่าน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตตลอดถึงการใช ้และยอ้นกลบัมาทาํลายตวัมนุษยเ์อง โดยเร่ิมจากการทาํลายส่ิงแวดลอ้มก่อน ผลกระทบใน
วงกวา้งระดบัโลกอนัเกิดจากการใชพ้ลงังานซากดึกดาํบรรพ ์คือ การเกิดปรากฏการณ์สภาวะอากาศของโลก
เปล่ียนไป (climate change) และมลพิษทางอากาศ (air pollution) การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากซากดึกดาํ
บรรพ ์มีการปล่อยก๊าซต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น ซลัเฟอร์ ไนโตรเจนออกไซด ์ 
คาร์บอนมอนอกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งสารโลหะหนกัต่างๆ และท่ีสาํคญัคือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์  
ซ่ึงเป็นตน้เหตุหลกัของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse effect)    

จากข้อมูลในรายงานของ  อินเตอร์เนช่ันแนล เ อ็นเนอร์ยี  เอาท์ลุค  ได้รายงานถึงข้อมูลของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดจากแหล่งพลงังานต่างๆ ทั้งนํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน พร้อมกบัมีการทาํนาย
ถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีจะเกิดข้ึนจนถึง ปี ค.ศ. 2025 ซ่ึงจากขอ้มูลในปี ค.ศ. 2001 ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซดเ์กิดข้ึนประมาณ  23.9  พนัลา้นเมตริกตนั โดยจะเพิ่มข้ึนเป็น  27.7 พนัลา้นเมตริกตนั ในปี 
2010 และเพ่ิมข้ึนเป็น 37.1 พนัลา้นเมตริกตนั ในปี 2025 ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1.2-8 ซ่ึงจะเห็นว่าตลอด 30 ปีมาน้ี   
และอีก 20 ปีต่อจากน้ีไป ปริมาณคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยรวมท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  
 

 
รูปที ่1.2-8 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากแหล่งพลงังานซากดึกดาํบรรพแ์ต่ละชนิด 
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1.2.2 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย 

 
ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้แหล่งพลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นํ้ ามนัดิบ เพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
และความเป็นอยู่ของประชาชน  ดงันั้น  สถานการณ์พลงังานของประเทศจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกซ่ึงมกั
เป็นสถานการณ์ท่ีตึงเครียดหรือล่อแหลมต่อการเกิดสงครามระหวา่งประเทศ  สาํหรับการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย
ของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนของปี 2561 มีปริมาณ 69,812 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 5.7 คิดเป็นมูลค่าการใชพ้ลงังานรวมกว่า 1,194,388ลา้นบาท โดยมีการใชพ้ลงังาน
เชิงพาณิชยใ์นสัดส่วนร้อยละ 84.4 ของการใช้พลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด พลงังานหมุนเวียนและพลงังาน
หมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.3 และ 6.3 ตามลาํดบั   

ทั้งน้ี  การใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยมี์ปริมาณ 58,919 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 5.1 ประกอบดว้ย นํ้ ามนัสาํเร็จรูป มีการใช ้34,206 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.2ไฟฟ้า มี
การใช ้14,046 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.3 ถ่านหิน/ลิกไนต ์มีการใช ้5,840 พนัตนัเทียบเท่า
นํ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 48.0 และก๊าซธรรมชาติ มีการใช ้4,827 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.5 
สําหรับพลงังานหมุนเวียน (ฟืน แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ) มีการใช้
6,466 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.9 และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน ถ่าน แกลบ วสัดุเหลือ
ทางการเกษตร) มีการใช ้4,427 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.0  แสดงดงัตารางท่ี 1.2-1   

ตารางที ่1.2-1 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

 
 ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน

, หน้า 1 
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 
                * ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใ ช้ทางการเกษตร ขยะและก๊าซชีวภาพ  
                ** ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใ ช้ทางการเกษตรท่ีใ ช้ในบ้านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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อยา่งไรก็ตาม นํ้ามนัสาํเร็จรูปยงัคงมีการใชใ้นสัดส่วนท่ีสูงกว่าพลงังานชนิดอ่ืน โดยมีการใชร้้อยละ 49.0 ของ
การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด และมีการใชไ้ฟฟ้า ถ่านหิน/ลิกไนต ์ก๊าซธรรมชาติ พลงังานหมุนเวียนและ
พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 20.1 8.4 6.9 9.3 และ 6.3 ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-9 

 
รูปที ่1.2-9 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

  

ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน
, หน้า 1 
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

                    * ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใ ช้ทางการเกษตร ขยะและก๊าซชีวภาพ 
                    ** ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือใ ช้ทางการเกษตรท่ีใ ช้ในบ้านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
ตารางท่ี 1.2-2 พบว่า มกราคม-ตุลาคม ปี 2561 การผลิตพลงังาน มีปริมาณ 60,914 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ 
ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 1.5 โดยมีการผลิตพลงังานเชิงพาณิชย ์ในสดัส่วนร้อยละ 63.1 ของการ
ผลิตพลงังานทั้งหมดพลงังานหมุนเวียนและพลงังานอ่ืน ๆ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 25.3 และ 11.6 
ตามลาํดบั 

การผลิตพลงังานเชิงพาณิชย ์ มีปริมาณ 38,457 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบลดลงร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนประกอบดว้ย นํ้ามนัดิบ มีการผลิต 5,374 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบลดลงร้อยละ 10.0 ลิกไนตมี์การผลิต 
3,061 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบลดลงร้อยละ 12.3 ก๊าซธรรมชาติมีการผลิต 25,758 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ
ลดลงร้อยละ 3.1 ส่วนคอนเดนเสทมีการผลิต 3,706 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 และไฟฟ้าพลงั
นํ้าและอ่ืนๆ มีการผลิต 558 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 65.6 สาํหรับพลงังานหมุนเวียนและพลงังาน
อ่ืนๆ (ฟืน แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวภาพแบลค็ลิเคอ และก๊าซ
เหลือใชจ้ากขบวนการผลิต) มีการผลิต 15,407 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบลดลง ร้อยละ 1.9 และพลงังานหมุนเวียน
ดั้งเดิม (ฟืน แกลบ วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร) มีการใช ้7,050 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 
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ตารางที ่1.2-2 การผลิตพลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

 
ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน, หน้า 3 
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

                    * อ่ืนๆ  ประกอบด้วย พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานลม 
                  ** พลงังานหมุนเวียนและพลงังานอ่ืนๆ  ประกอบด้วย ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใ ช้ทางการเกษตร ขยะ      
                      ก๊าซชีวภาพ เชือ้เพลิงชีวภาพแบลค็ลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต 
 
ตารางท่ี 1.2-3 พบว่า มกราคม-ตุลาคม ปี 2561 มีปริมาณ 70,511 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.3 โดยมีการนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยใ์นสัดส่วน ร้อยละ 99.9 ของการนาํเขา้
พลงังานทั้งหมด และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

การนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยมี์ปริมาณ 70,440 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน ประกอบดว้ย นํ้ ามนัดิบ มีการนาํเขา้ 40,124 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.6 คอนเดนเสทมี
การนําเขา้ 1,091 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 92.1 ถ่านหินมีการนําเขา้ 13,390 พนัตนัเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.5 ก๊าซธรรมชาติ มีการนาํเขา้ 11,704 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6 และ
ไฟฟ้ามีการนาํเขา้ 1,919 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.1 ส่วนนํ้ ามนัสําเร็จรูปมีการนาํเขา้ 2,212 
พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบลดลงร้อยละ 4.7 สําหรับพลงังานหมุนเวียนดั้ งเดิม (ถ่าน) มีการนําเขา้ 71 พนัตนั
เทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.6 
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ตารางที ่1.2-3 การนาํเขา้พลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

 
ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน,  หน้า 4 
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 

 
ตารางท่ี 1.2-4 พบว่าเดือน มกราคม-ตุลาคม ปี 2561 การส่งออกพลงังาน มีปริมาณ 10,331 พนัตนัเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลงังานเชิงพาณิชยใ์นสดัส่วนร้อยละ 
99.9 ของการส่งออกพลงังานทั้งหมด และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

การส่งออกพลงังานเชิงพาณิชยมี์ปริมาณ 10,319 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ประกอบดว้ย นํ้ ามนัสําเร็จรูป มีการส่งออก 8,880 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.8 
ไฟฟ้ามีการส่งออก 74 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.4 และถ่านหินมีการส่งออก 42 พนัตนัเทียบเท่า
นํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 75.0 ส่วนนํ้ ามนัดิบมีการส่งออก 1,300 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบลดลงร้อยละ 10.3 
และก๊าซโซลีนธรรมชาติมีการส่งออก 23 พนัตันเทียบเท่านํ้ ามันดิบลดลงร้อยละ 42.5 สําหรับพลังงาน
หมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการส่งออก 12 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.1 
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ตารางที ่1.2-4 การส่งออกพลงังานจาํแนกตามชนิดพลงังานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

 
ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน,  หน้า 5 
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็นตัวเลขเบือ้งต้น 
 
ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ ามนัรวม 7 โรง มีกาํลงัการกลัน่รวมทั้งส้ิน 1,234,500 บาร์เรลต่อวนั นอกจากน้ี 
ยงัมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และโรงแยกก๊าซพลงัเพชร ซ่ึงทาํ
การผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกัอีก 1 โรงมีขนาด 120 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยพบว่า มีการผลิตนํ้ ามนั
สําเร็จรูปซ่ึงประกอบด้วย นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามนัเคร่ืองบิน นํ้ ามนัเตาและ 
นํ้ามนัก๊าด คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 44.6 17.5 13.1 11.7 10.0 และ 3.1 ตามลาํดบั ทั้งน้ีไม่รวมนํ้ ามนัก่ึงสาํเร็จรูป
ปริมาณ 1,067 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-10  

 
รูปที ่1.2-10 สดัส่วนการผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน,  หน้า 6 
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การใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนของ ปี 2561 พบว่ามีการใชเ้ช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 
60.3 ของการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ถ่านหิน/ลิกไนตร้์อยละ 17.7 นํ้ ามนัเตาและนํ้ า มนัดีเซลร้อยละ 
0.1 ท่ีเหลือเป็นพลงังานหมุนเวียนและพลงังานอ่ืนๆ (แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ 
แบลค็ลิเคอและก๊าซเหลือใชจ้ากขบวนการผลิต) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.9  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-11 

 
รูปที ่1.2-11 สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน,  หน้า 6 
 
ตารางท่ี 1.2-5 สถานการณ์การใชพ้ลงังานทดแทนในช่วง 10 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังาน
ทดแทน 10,667 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 11.7 โดยมีการใชใ้นรูปของ 
ไฟฟ้าความร้อนและเช้ือเพลิงชีวภาพ (ประกอบดว้ยเอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วนร้อยละ 15.28 ของ
การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด 

การใช้ไฟฟ้าและความร้อนท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทน(ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย  ์พลังงานลม
พลังงานนํ้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 2,458 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ และ 6,467 พนัตนั
เทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ตามลาํดับ ส่วนเช้ือเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 643 พนัตนั
เทียบเท่านํ้ามนัดิบ และไบโอดีเซล 1,099 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-12 
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ตารางที ่1.2-5 ปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

 
 

 
รูปที ่1.2-12 ปริมาณการใชพ้ลงังานทดแทนเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561 

ท่ีมา: สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน,  หน้า 7 
 
จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังาน โดยลดสัดส่วนการใชพ้ลงังานต่อผลิตภณัฑม์วลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 10 เดือน
ของปี 2561 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานทดแทน 10,667 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.7 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใชพ้ลงังานต่อผลิตภณัฑม์วลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐานท่ีเร่ิมดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และ
แผนอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558 – 2579   ดงัแสดงในรูปท่ี 1.2-13, 1.2-14 
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รูปที ่1.2-13 สดัส่วนการใชพ้ลงังานของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนของปี 2561 
หมายเหตุ * รวมไฟฟ้าท่ีผลิตใช้เอง (off grid) 
 
 

 
 

รูปที ่1.2-14 ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (Energy Intensity) 
ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561, กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, หน้า 3 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ปีฐานใหม่ (2002) 

 
1.2.2.1 การใช้ไฟฟ้า 
 

กําลังผลิตในระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ณ ส้ินปี 2560 อยูท่ี่ระดบั 42,433 เมกะวตัต ์(ไม่รวม VSPP) เป็นการผลิต
ของ กฟผ. 16,071 เมกะวตัต ์คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 38 รับซ้ือจาก IPP จาํนวน 14,949 เมกะวตัต ์คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 35 รับซ้ือจาก SPP จาํนวน 7,536 เมกะวตัต ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และนาํเขา้จาก สปป.ลาว และ
แลกเปล่ียนกบัมาเลเซีย จาํนวน 3,878 เมกะวตัต ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 โดยกาํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึนจากปี 2559    
จาํนวน 877 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) เขา้ระบบเพ่ิมข้ึน 
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ 3 การไฟฟ้า ปี 2560 เกิดเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:20 น. 
โดยในระบบของ 3 การไฟฟ้าอยูท่ี่ 30,304 เมกะวตัต ์ลดลงร้อยละ 2.2 (Peak ในระบบ กฟผ. อยูท่ี่ 28,578 เมกะ
วตัต)์ ทั้งน้ี Peak ปีน้ีลดลงตามอุณหภูมิท่ีลดลง เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีลมมรสุมพดัผา่นทาํใหมี้ฝนตกเร็วกว่า
ฤดูกาลปกติ ประกอบกบัไดรั้บความร่วมมือจากภาคประชาชนตามมาตรการรณรงคข์องกระทรวงพลงังานมี
ส่วนช่วยใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนซ่ึงส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
การใช้ไฟฟ้า ปี 2560 มีการใชไ้ฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 185,124 กิกะวตัตช์ัว่โมง เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.2 โดย
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกสาขา ยกเวน้องคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.7
ทั้งน้ี ภาคเกษตรกรรมมีอตัราความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนสูงสุด โดยความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสาํหรับสูบนํ้ าเพ่ือ
การเกษตรเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 11.6 สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรกรรม ส่วน
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47.4 ของการใชท้ั้งหมด มีการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เกิดจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัท่ีสําคญั อาทิ 
อาหาร เหลก็และโลหะพ้ืนฐานอิเลก็ทรอนิกส์ ยางและผลิตภณัฑย์าง 

 
การผลิตไฟฟ้า ปี 2560 มีการผลิตพลงังานไฟฟ้าจาํนวน 201,166 กิกะวตัตช์ัว่โมง (รวม VSPP) เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.8 
โดยการผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.3 พลงังานหมุนเวียน และไฟฟ้านาํเขา้/แลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
19.2 และ 23.2 ตามลาํดบั ขณะท่ีการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลลดลง เช่น ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 4.0 
เน่ืองจากมีช่วงท่ีเมียนมาหยดุจ่ายก๊าซ การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนตล์ดลงร้อยละ 3.7 และการผลิตไฟฟ้าจาก
นํ้ามนัลดลงร้อยละ 32.8 

 

 
รูปที ่1.2-15 ปริมาณการใชแ้ละการผลิตไฟฟ้าปี 2560 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2561, สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน, หน้า 22   
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จากรูปท่ี 1.2-14 พบว่า ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของไทยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2560 การใชไ้ฟฟ้ารวมทั้ง
ประเทศอยู่ท่ีระดับ 185,124 กิกะวตัต์ชั่วโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกับปีก่อน จากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวและการส่งออกท่ีขยายตวัดีข้ึน ทั้งน้ีสาขาท่ีมีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าสูงท่ีสุด คือ 
สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 47 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ รองลงมาคือการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจและ
ครัวเรือนในสดัส่วนเท่ากนัท่ีร้อยละ 24 
 

 
รูปที ่1.2-16 การใชไ้ฟฟ้ารายสาขาปี 2560 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2561, สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน, หน้า 152   

 
จากรูปท่ี 1.2-15 พบว่าการใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2545 ถึง
ปี 2550 หลงัจากนั้นในช่วงปี 2551 ถึงปี 2552 มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลงและ
ภาวะความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศไทย ภายหลงัจากปี 2553 การใชไ้ฟฟ้าในอุตสาหกรรมท่ี
สาํคญัส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีอุตสาหกรรมส่ิงทอมีแนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าลดลงจากการยา้ยฐานการ
ผลิตจากประเทศไทยไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ทั้งน้ี ในปี 2560 การใชไ้ฟฟ้าของอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัส่วนใหญ่
เพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐในโครงการขนาด
ใหญ่และการส่งออก 
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รูปที ่1.2-17 การใชไ้ฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรมปี 2560 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2561, สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน, หน้า 154   

 
จากรูปท่ี 1.2-16 พบว่า การใชไ้ฟฟ้าในสาขาธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2560 
ธุรกิจท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าในสดัส่วนท่ีสูง ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ อพาร์ทเมน้ทแ์ละเกสตเ์ฮา้ส์ โรงแรมและขายปลีก
มีการใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีปัจจยัหลกัมาจากการขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งธุรกิจท่องเท่ียวและ
บริการ 

 

 
รูปที ่1.2-18 การใชไ้ฟฟ้าในสาขาธุรกิจปี 2560 

ท่ีมา: รายงานสถิติพลงังานของประเทศไทย 2561, สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน, หน้า 154   
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จากรูปท่ี 1.2-19 การใชพ้ลงังานในอดีตและแนวโน้มความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศไทยในอนาคต  
(กรณี Business-as-usual, BAU) แสดงใหเ้ห็นว่า ในระยะ 20 ปี ขา้งหนา้ หากไม่มีมาตรการอนุรักษแ์ละเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานหรือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและระบบขนส่งท่ีมีนยัสําคญั ความตอ้งการ
พลงังานในกรณีปกติ (Business-as-usual, BAU) จะเพ่ิมข้ึนจาก 71,000 ktoe (พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ) ต่อปีใน
ปัจจุบนั เป็น 151,000 ktoe หรือประมาณ 2.1 เท่าของปัจจุบนั หรือเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.9 ต่อปี ภายใต้
สมมติฐานท่ี GDP จะขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 4.2 ต่อปี โดยท่ีความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
ยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ทั้งน้ีแนวโนม้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลงังานก็
เช่นเดียวกนั ตามขอ้ตกลงระหว่างผูน้าํประเทศของกลุ่มเอเปคเม่ือปี 2550 (ค.ศ.2007) ท่ีนครซิดนีย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เอเปคไดต้ั้งเป้าหมายใหมี้การอนุรักษพ์ลงังานเพื่อความมัน่คงดา้นพลงังานของภูมิภาค และเพ่ือการ
แกปั้ญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการลด “ความเขม้การใชพ้ลงังาน” (Energy Intensity) หรือ
ปริมาณพลงังานท่ีใชต่้อหน่วยผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) 
โดยใชปี้ 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นปีฐาน เน่ืองจากเม่ือปี 2548 ความเขม้การใชพ้ลงังานของประเทศไทยคือ 16.2 
ktoe (พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัมนัดิบ) ต่อพนัลา้นบาท GDP (คิดค่าคงท่ีปี2531 หรือ ค.ศ. 1988) ดงันั้น หาก
ประเทศไทยมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานตามขอ้ตกลงดงักล่าว ความเขม้การใชพ้ลงังานใน
ภาพรวมของประเทศไทยในปี 2573 จะตอ้งไม่เกิน 12.1 ktoe ต่อพนัลา้นบาท GDP หรือการใชพ้ลงังานขั้น
สุดทา้ย (final energy) ในปีดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 121,000 ktoe (ภายใตส้มมติฐานท่ีเศรษฐกิจจะขยายตวัเฉล่ีย
ร้อยละ 4.2 ต่อปี) หรือตอ้งตํ่ากวา่ความตอ้งการพลงังานในกรณีปกติท่ีไม่มีมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน (Business-
as-usual, BAU) 30,000 ktoe หรือตํ่ากวา่ร้อยละ 20 ของความตอ้งการในกรณีปกติ 

 
 

รูปที ่1.2-19 การใชพ้ลงังานในอดีตและแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศไทยในอนาคต   
(กรณี Business-as-usual, BAU)   

ท่ีมา: แผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) ,กระทรวงพลงังาน 
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1.2.2.2 การใช้พลังงานตามสาขาเศรษฐกิจ 
 

การใช้พลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจ พบว่ามีการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ
ประกอบดว้ย การใชพ้ลงังานในสาขาเกษตรกรรม 2,361 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.7สาขา
อุตสาหกรรม 25,256 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 สาขาบา้นอยู่อาศยั 9,283 พนัตนัเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 สาขาธุรกิจการคา้ 5,431 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบลดลงร้อยละ 1.3 และสาขาขนส่ง 
27,481 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.6 ทั้งน้ี สาขาเกษตรกรรมมีการใชพ้ลงังานในสัดส่วนร้อยละ 
3.4 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด และมีการใชใ้นสาขาอุตสาหกรรม บา้นอยู่อาศยั ธุรกิจการคา้และ
ขนส่ง ร้อยละ 36.2 13.3 7.8 และ 39.3 ตามลาํดบั  แสดงดงัตารางท่ี 1.2-6 และรูปท่ี 1.2-20 

ตารางที ่1.2-6 แสดงการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 

 
 

 
รูปที ่1.2-20 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยจาํแนกตามชนิดพลงังาน ปี 2560 

ท่ีมา: สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน,  หน้า 2 
หมายเหตุ  * สาขาอุตสาหกรรมประกอบด้วย อุตสาหกรรมการผลิต 25,063 พันตันเทียบเท่านํา้มันดิบ เหมืองแร่ 97 พันตัน 
                    เทียบเท่านํา้มันดิบและก่อสร้าง 96 พันตันเทียบเท่านํา้มันดิบ) 
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1.3  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy) 
เน้ือหาในส่วนน้ีจะเป็นการใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังาน รวมถึงขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับอา้งอิงในกฎหมายและ
เอกสารต่างๆ ของหน่วยงานดา้นพลงังาน โดยเฉพาะกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อสร้างความ
เขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพลงังานใหถู้กตอ้งตรงกนั และสอดคลอ้งกบักฎหมายอนุรักษพ์ลงังานท่ีบงัคบัใชด้ว้ย 
 
1.3.1  ความหมายและประเภทของพลังงาน 

คาํว่า “พลงังาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มาตรา 3 หมายถึง 
ความสามารถในการทาํงานซ่ึงมีอยู่ในตวัของส่ิงท่ีอาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลงังาน
ส้ินเปลือง และใหห้มายความรวมถึงส่ิงท่ีอาจใหง้านได ้เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นตน้ 

ดงันั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความหมายของพลงังานตาม พ.ร.บ. ดงักล่าวขา้งตน้ จึงแบ่งพลงังานจาํแนกตาม
ลกัษณะการนาํมาใชป้ระโยชน์เป็น 2 ประเภท คือ พลังงานส้ินเปลือง (Conventional energy) และพลังงาน
หมุนเวยีน (Renewable energy) 

ความหมายตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 “พลงังานส้ินเปลือง” หมายถึง พลงังานท่ีได้
จากถ่านหิน หินนํ้ ามัน ทรายนํ้ ามัน นํ้ ามันดิบ นํ้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น ส่วน 
“พลงังานหมุนเวียน” หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล นํ้ า  แสงอาทิตย ์ความร้อนใต้
พิภพ  ลม   และคล่ืน เป็นตน้  

1.3.1.1 พลังงานส้ินเปลือง คือ พลงังานใชแ้ลว้หมดไป หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels) 
ไดแ้ก่ นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวมทั้งหินนํ้ ามนัและทรายนํ้ ามนั (ความหมายตามพจนานุกรมปิโตรเลียม 
ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ) ท่ีเรียกว่าใชแ้ลว้หมดไป ก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทนัการใช ้พลงังานฟอสซิลน้ี
เกิดจากซากพืชซากสตัวท่ี์ทบัถมจมอยูใ่ตพ้ื้นพิภพเป็นเวลานานหลายพนัลา้นปี โดยอาศยัแรงอดัของเปลือกโลก
และความร้อนใตผ้ิวโลก มีทั้งท่ีอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ปกติจะอยู่ใตดิ้น ถา้ไม่ขุดข้ึนมาก็
สามารถเกบ็ไวใ้ชใ้นอนาคตได ้บางคร้ังจึงเรียกวา่ พลงังานสาํรอง 

1.3.1.2 พลังงานหมุนเวยีน ก็คือพลงังานท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงสามารถเกิดข้ึนใหม่ไดด้ว้ยตวัเองโดย
ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย ์ลม ป่าไม ้เป็นตน้ หรืออาจเกิดข้ึนและแพร่ขยายใหไ้ดผ้ลิตผลมากข้ึนโดยการกระทาํ
ของมนุษย ์ (กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ, 2551) ปัจจุบนัพลงังานหมุนเวียนถูกพฒันามาใชท้ดแทนพลงังานฟอสซิล
เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ พลงังานหมุนเวียนท่ีถูกนาํมาใช้มากในประเทศไทย ไดแ้ก่ ชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์   
พลงันํ้า พลงัความร้อนใตพ้ิภพ พลงัลม ตามลาํดบั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2549) 
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1.3.2  รูปแบบและหน่วยวดัพลังงาน 

Uรูปแบบของพลังงาน 
รูปแบบของพลงังานสามารถจาํแนกโดยใชห้ลกัเกณฑต่์างๆ ไดห้ลายแบบ ดงัน้ี  

การจําแนกรูปแบบของพลังงานจากธรรมชาตโิดยทางฟิสิกส์ ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. พลงังานศกัย ์
(Potential energy) 

เป็นพลงังานท่ีสะสมไวใ้นส่ิงต่างๆ เน่ืองจากท่ีตั้งของส่ิงนั้น หรือเพราะส่ิงนั้นถูกกระทาํ
โดยส่ิงอ่ืน เช่น พลงังานในส่ิงของหนักท่ีถูกยกข้ึน พลงังานในลวดสปริงท่ีเป็นลานของ
นาฬิกา พลงังานในคนัธนูท่ีถูกโก่ง พลงังานในอ่างนํ้าท่ีอยูใ่นท่ีสูง เป็นตน้ 

2. พลงังานจลน ์
(Kinetic energy) 

เป็นพลงังานของการเคล่ือนไหวท่ีมีอยูใ่นวตัถุท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัมวลสาร (mass) 
และความเร็ว (velocity) ท่ีวตัถุนั้นเคล่ือนท่ี ดงันั้น วตัถุใดมีมวลสารมาก (หนักมาก) และ
เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง จึงเป็นวตัถุท่ีมีพลงังานจลน์มาก ตวัอย่างเช่น พลงังานในขบวน
รถไฟ พลงังานในลม  พลงังานในคล่ืน เป็นตน้ 

  

การจําแนกรูปแบบของพลังงานโดยทัว่  ๆไป ออกเป็น 6 รูปแบบ ดงันี ้

1. พลงังานเคมี  
(chemical energy) 

เป็นพลงังานพ้ืนฐานของกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงมีชีวิต พลงังานท่ีสะสมไวจ้ะ
สามารถปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตวัอย่างเช่น พลงังานในขนมช็อกโกแลต พลงังาน
ในกองฟืน พลงังานในถงันํ้ามนั พลงังานท่ีเกบ็ไวใ้นแบตเตอร่ี เป็นตน้ 

2. พลงังานกล 
(mechanical 
energy) 

เป็นพลงังานท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ีต่างๆ 

3. พลงังานความ
ร้อน (heat energy) 

เป็นพลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงต่างๆ ความร้อนทาํใหโ้มเลกุลเคล่ือนไหวเร็วข้ึน 
ตวัอย่างเช่น พลงังานในเปลวไฟ พลงังานท่ีเสียออกไปจากจอคอมพิวเตอร์ พลงังานใน
ของเหลวร้อนใตพ้ื้นพิภพ พลงังานของนํ้าในหมอ้ตม้นํ้า เป็นตน้ 

4. พลงังานรังสี 
(radiant energy) 

เป็นพลังงานท่ีเคล่ือนท่ีในลักษณะคล่ืนของพลังงานท่ีประกอบด้วยโฟตอน (Photon) 
ตวัอย่างเช่น พลงังานท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตย ์พลงังานจากเสาส่งสัญญาณทีวี พลงังานจาก
หลอดไฟ พลงังานจากเตาไมโครเวฟ พลงังานจากเลเซอร์ท่ีใชอ่้านแผน่ซีดี เป็นตน้ 

5. พลงังานไฟฟ้า 
(electrical energy) 

เป็นพลงังานท่ีเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส้นลวดหรือตวันาํไฟฟ้าอ่ืน ตวัอยา่งเช่น
พลงังานท่ีเกิดจากการผา่นขดลวดไปในสนามแม่เหลก็  พลงังานท่ีใชข้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
พลงังานท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตย ์พลงังานท่ีไดจ้ากกงัหนัลม เป็นตน้ 
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6. พลงังาน
นิวเคลียร์ (nuclear 
energy) 

หมายถึงพลงังานไม่ว่าในลกัษณะใดซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยออกมาเม่ือมีการแยก รวม
หรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของ ปรมาณู คาํท่ีใช้แทนกันได้คือพลังงานปรมาณู 
(Atomic energy) ซ่ึงเป็นคาํท่ีเกิดข้ึนก่อนและใชก้นัมาเป็นเวลานาน โดย อาจเป็นเพราะ
มนุษยเ์รียนรู้ถึงเร่ืองของปรมาณู (Atom) มานานก่อนท่ีจะเจาะลึกลงไปถึงระดบันิวเคลียส 
แต่การใชศ้พัท ์ ท่ี ถูกตอ้งควร ใชค้าํว่า พลงังานนิวเคลียร์ อยา่งไรก็ดีคาํว่า Atomic energy 
ยงัเป็นคาํท่ีใช้กันอยู่ ในกฎหมาย ของหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยได้กําหนด
ความหมายของคาํว่าพลงังานปรมาณู ไวใ้นมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพื่อสันติ 
พ.ศ.2504 ในความหมายท่ีตรงกบัคาํวา่ พลงังานนิวเคลียร์ และ ต่อมาไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 
3 ให้ครอบคลุมไปถึงพลงังานรังสีเอกซ์ดว้ย (ตามความหมายของพลงังานนิวเคลียร์ ของ
กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเคร่ืองกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

  

การจําแนกรูปแบบของพลังงานตามแหล่งทีม่าของพลังงาน ออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

1. พลงังานปฐม
ภูมิ (Primary 
energy) 

หมายถึง แหล่งพลงังานท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่ตามธรรมชาติสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง ไดแ้ก่ นํ้ า แสงอาทิตย ์ลม เช้ือเพลิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น นํ้ามนัดิบ ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาติ พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานนิวเคลียร์ (แร่นิวเคลียร์) ไมฟื้น แกลบ 
ชานออ้ย เป็นตน้ 

2. พลงังานทุติยภูมิ 
(Secondary 
energy) 

หมายถึง พลงังานซ่ึงไดม้าโดยการนาํพลงังานปฐมภูมิหรือพลงังานรูปแบบดั้งเดิมมาแปรรูป 
(Transform) ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะต่างๆ 
กนัตามความตอ้งการ เช่น พลงังานไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ถ่านไม ้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว เป็นตน้ 

  
Uหน่วยวดัพลังงาน 
พลงังานมีหลายรูปแบบ และแต่ละชนิดใหง้านไม่เท่ากนั แมจ้ะใชน้ํ้ าหนกัเท่ากนัหรือตวงเป็นลิตรเท่ากนัก็ตาม 
หรือบางชนิดไม่สามารถตวงเป็นลิตรหรือชัง่เป็นกิโลกรัมได ้ เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ 
ดงันั้นการเปรียบเทียบพลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีต่างรูปแบบกนัจึงตอ้งพิจารณาท่ีปริมาณพลงังานท่ีเกิดข้ึนจากการ
ผลิตของเช้ือเพลิงชนิดนั้นๆ หรือท่ีเรียกว่า “ค่าความร้อนสุทธิ (Energy content or  Net Calor ific Value; NCV 
of fuel)” แทน  
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ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงแบ่งเป็น 2 ชนิด ดงันี ้

1. ค่าพลงังานของเช้ือเพลิง (Energy Content of Fuel) หรือค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (Calorific Value of Fuel) 
หรือ (Heating Value of Fuel) หรือค่าความร้อนขั้นตน้ของเช้ือเพลิง (Gross Calorific Value of Fuel) 
เป็นค่าความร้อนทั้งหมดท่ีเกิดจากการเผาไหมส้มบูรณ์ท่ีความดนัและอุณหภูมิคงท่ี  วดัท่ีอุณหภูมิอา้งอิง (ระบบ
สากลกาํหนดอุณหภูมิอา้งอิงท่ี 25C) 

2. ค่าความร้อนสุทธิของเช้ือเพลิง (Net Calorific Value of Fuel) 
เป็นค่าความร้อนของเช้ือเพลิง หลงัหักค่าความร้อนแฝงจากการกลายเป็นไอของไอนํ้ าในเช้ือเพลิง เน่ืองจาก
ในทางปฏิบติั ผลการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง จะทาํให้อุณหภูมิสูงข้ึนจนเกินกว่าจุดเดือดของนํ้ า ทาํใหไ้อนํ้ าท่ีเกิดจาก
การเผาไหมไ้ฮโดรเจนท่ีเป็นส่วนประกอบของเช้ือเพลิงกลายเป็นไอและดูดซับความร้อนแฝงการเป็นไอไป
ส่วนหน่ึง ทาํใหค่้าความร้อนท่ีไดจ้ริงลดลง 

 
หน่วยวดัมาตรฐานสากลหรือหน่วยวดัในระบบ SI (เป็นคาํยอ่จากภาษาฝร่ังเศส Le Systèm International d’Unitèd 
เทียบเท่ากบัช่ือในภาษาองักฤษว่า International System of Unit) ท่ีใชว้ดัปริมาณพลงังาน คือ จูล (Joules; J) โดย 
1 จูล คือ งานท่ีไดจ้ากการท่ีแรง 1 นิวตนั (แรงท่ีทาํใหว้ตัถุมวล 1 กิโลกรัม เคล่ือนท่ีดว้ยความเร่ง 1 เมตร/วินาที P

2
P 

เคล่ือนท่ีไดร้ะยะทาง 1 เมตร) หรือความร้อนท่ีไดจ้ากกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผา่นความตา้นทาน 1 โอห์ม 
ในช่วงเวลา 1 วินาที 

นอกจากน้ี ยงัสามารถเลือกใชห้น่วยอ่ืนๆ ในการวดัปริมาณพลงังานไดอี้ก อาทิ  
 กิโลวตัต์-ช่ัวโมง นิยมใชว้ดัปริมาณพลงังานไฟฟ้า 
 แคลอรี  นิยมใช้วดัปริมาณความร้อนท่ีทาํให้นํ้ าบริสุทธ์ิหนกั 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาเซลเซียส   

โดยท่ี  1  แคลอรี  เท่ากบั  4.2  จูล 
 บี.ที.ยู  นิยมใชว้ดัปริมาณความร้อนท่ีทาํใหน้ํ้ าบริสุทธ์ิ หนกั 1 ปอนด ์มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศาฟาเรนไฮต ์

โดยท่ี  1  บี.ที.ย ู เท่ากบั 1,055  จูล 
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การเลือกใช้หน่วยวดัแบบใดขึน้อยู่กับลักษณะการใช้งาน ดงันี ้

1. หน่วยวดักายภาพ 
(Physical unit) 

พลังงานแต่ละชนิดจะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น นํ้ ามัน
ปิโตรเลียมนิยมวดัเป็นบาร์เรลหรือแกลลอน ก๊าซธรรมชาตินิยมวดัเป็นลูกบาศกฟ์ุต ถ่าน
หินนิยมวดัเป็นตนั ไฟฟ้านิยมวดัเป็นกิโลวตัต-์ชัว่โมง พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากอาหาร
นิยมวดัเป็นแคลอรี พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการแตกตวัทางเคมีอ่ืนๆ นิยมวดัเป็นจูล 
เป็นตน้ 

2. หน่วยวดัร่วม 
(Common unit) 

หากตอ้งการเปรียบเทียบพลงังานหรือเช้ือเพลิงหลายชนิด จาํเป็นตอ้งแปลงหน่วยวดั
ต่างๆ  เหล่านั้ นให้อยู่ในรูปเดียวกันก่อน โดยหน่วยวัดร่วมท่ีนิยมใช้สําหรับการ
เปรียบเทียบพลงังาน ไดแ้ก่ จูล (Joule) บีทีย ู(British Thermal Units; Btu) บาร์เรล
เทียบเท่านํ้ ามนัดิบ (barrels of oil equivalents) ตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ (tons of oil 
equivalents) และ ตนัเทียบเท่าถ่านหิน (tons of coal equivalents) 

 

สาํหรับประเทศไทย หน่วยงานดา้นพลงังานรวมถึงกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ใช้
หน่วยวดัร่วมเป็นตันเทียบเท่านํา้มันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซ่ึงหมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหม้
ของนํ้ามนัดิบ 1 ตนั หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ) 

สาํนกังานพลงังานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) กาํหนดให ้ 
1 ตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  = 41.868 จิกะจูล (GJ)  

= 11.630 เมกะวตัต-์ชัว่โมง (MWh)  
= 10 จิกะแคลอร่ี (Gcal) 

Uความสัมพนัธ์ของพลังงาน งาน และกําลัง 
พลังงาน (Energy) เป็นปริมาณพื้นฐานอย่างหน่ึงของกระบวนการในระบบกายภาพทุกอย่าง พลงังาน ตาม
ความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 หมายถึง ความสามารถในการทาํงาน (Work) 
ซ่ึงมีอยูใ่นส่ิงท่ีอาจให้งานได ้ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง และให้หมายความรวมถึงส่ิงท่ี
อาจให้งานได ้เช่น เช้ือเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นตน้ พลังงานและงาน มีหน่วยเป็น วัตต์-ช่ัวโมง (Wh) 
หรือจูล (J ) หรือนิวตนั-เมตร (Nm) 

กําลัง (Power) คือ งานท่ีทาํไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา  

 

โดยท่ี กาํลงั มีหน่วยเป็น วตัต ์(W) หรือ จูล/วินาที (J/s) 
 งาน  มีหน่วยเป็น  จูล (J) หรือนิวตนั-เมตร (Nm) 
 เวลา  มีหน่วยเป็น  วินาที (s) 

กําลัง     =  งาน (J ) / เวลา (t) 
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กําลังงาน คือ อตัราส่วนระหวา่งพลงังานต่อหน่วยเวลา 
 
 
 กําลังงานทางไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วตัต ์(Watt; W) 
 กําลังงานทางกล  มีหน่วยเป็น  จูล/วินาที (J/sec) หรือแรงมา้ (HP) 

โดย    1 W  =  1  J/sec 
และ 1 HP =  746  W 
 

1.3.3   การแปลงหน่วยปริมาณพลังงานของเช้ือเพลิง 

การแปลงหน่วยปริมาณพลงังานของเช้ือเพลิง ให้ใชค่้าการแปลงหน่วย (Conversion factors) หรือ ค่าตวัคูณ 
(Multipliers) ดงัน้ี 

ประเภท(หน่วย) กิโลแคลอรี/หน่วย 
(kcal/unit) 

ตนัเทยีบเท่า 
นํา้มันดบิ/ล้านหน่วย 

(toe/10P

6
P UNIT) 

เมกะจูล/หน่วย 
MJ /UNIT 

พนับีทยีู/หน่วย 
10P

3
P Btu/UNIT 

พลังงานเชิงพาณชิย์ 
1. นํา้มนัดบิ (ลิตร) 8,680 860.00 36.33 34.44 
2. คอนเดนเสท (ลิตร) 7,900 782.72 33.07 31.55 
3. ก๊าซธรรมชาติ 

3.1 ช้ืน (ลูกบาศกฟ์ุต) 248 24.57 1.04 0.98 
3.2 แหง้ (ลูกบาศกฟ์ุต) 244 24.18 1.02 0.97 
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร) 6,360 630.14 26.62 25.24 
4.2 นํ้ามนัเบนซิน (ลิตร) 7,520 745.07 31.48 29.84 
4.3 นํ้ามนัเคร่ืองบิน (ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 
4.4 นํ้ามนัก๊าด (ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 
4.5 นํ้ามนัดีเซล (ลิตร) 8,700 861.98 36.42 34.52 
4.6 นํ้ามนัเตา (ลิตร) 9,500 941.24 39.77 37.70 
4.7 ยางมะตอย (ลิตร) 9,840 974.93 41.19 39.05 
4.8 ปิโตรเลียมโคก๊ (กก.) 8,400 832.26 35.16 33.33 
5. ไฟฟ้า(กิโลวตัต์ช่ัวโมง) 860 85.21 3.60 3.41 
6. ไฟฟ้าพลังนํา้ 
     (กิโลวตัต์ช่ัวโมง) 

2,236 221.54 9.36 8.87 

                                  กําลังงาน         =          พลังงาน/เวลา 
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ประเภท(หน่วย) กิโลแคลอรี/หน่วย 
(kcal/unit) 

ตนัเทยีบเท่า 
นํา้มันดบิ/ล้านหน่วย 

(toe/10P

6
P UNIT) 

เมกะจูล/หน่วย 
MJ /UNIT 

พนับีทยีู/หน่วย 
10P

3
P Btu/UNIT 

7. พลังงานความร้อนใต้พภิพ    
     (กิโลวตัต์ช่ัวโมง) 

9,500 941.24 39.77 37.70 

8. ถ่านหินนําเข้า (กก.) 6,300 624.19 26.37 25.00 
9. ถ่านโค๊ก (กก.) 6,600 653.92 27.63 26.19 
10. แอนทราไซต์ (กก.) 7,500 743.09 31.40 29.76 
11. อีเทน (กก.) 11,203 1,110.05 46.89 44.45 
12. โปรเพน (กก.) 11,256 1,115.34 47.11 44.67 
13. ลิกไนต์ 

13.1 ล้ี(กก.) 4,400 435.94 18.42 17.46 
13.2 กระบ่ี(กก.) 2,600 257.60 10.88 10.32 
13.3 แม่เมาะ(กก.) 2,500 247.70 10.47 9.92 
13.4 แจค้อน(กก.) 3,610 357.67 15.11 14.32 

พลังงานหมุนเวยีน 
1. ฟืน(กก.) 3,820 378.48 15.99 15.16 
2. ถ่าน (กก.) 6,900 683.64 28.88 27.38 
3. แกลบ (กก.) 3,440 340.83 14.40 13.65 
4. กากอ้อย (กก.) 1,800 178.34 7.53 7.14 
5. ขยะ (กก.) 1,160 114.93 4.86 4.60 
6. ขีเ้ล่ือย (กก.) 2,600 257.60 10.88 10.32 
7. วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กก.) 3,030 300.21 12.68 12.02 

 

1.4  ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงาน (Energy cost of factory)  
 

ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเป็นตน้ทุนอยา่งหน่ึงของโรงงานทุกประเภท  ถึงแมว้่าค่าใชจ่้ายดา้น พลงังาน
อาจมีสัดส่วนไม่มากนัก  เม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร วตัถุดิบ และค่าการตลาด แต่การลด
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีก็จะช่วยเพิ่มกาํไรให้แก่โรงงานได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน
ซ่ึงทาํใหค่้าใชจ่้ายในส่วนอ่ืน อาทิ ค่าจา้งบุคลากร ค่าวตัถุดิบ ควบคุมไดย้าก ประกอบกบัราคานํ้ ามนั และไฟฟ้า
ท่ีมีความผนัผวนและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง การลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานจึงไดรั้บความสนใจจาก
เจา้ของโรงงานมากข้ึน 
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จากขอ้มูลการศึกษาของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย พบว่า เหตุผลหรือแรงจูงใจท่ีสําคญัในการดาํเนินการดา้น
อนุรักษพ์ลงังานของผูป้ระกอบการ คือ เพื่อลดค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนเป็นหลกั ส่วนในดา้นการสร้างภาพลกัษณ์
ขององคก์รและการปฏิบติัตามกฎหมายยงัมีความสําคญัในระดบัรองลงไป โดยท่ีการลดตน้ทุนดา้นพลงังาน
นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตให้กบัผูป้ระกอบการแลว้ ยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิต ทาํให้
ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึนอีกดว้ย 
 

1.5  ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 

1.5.1  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) 

ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะคือ  ค่าการใช้พลังงานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปว่า         
ค่า SEC (Specific Energy Consumption; SEC) เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานระดบัมูล
ฐานท่ีสุดของโรงงานหรือกลุ่มโรงงานท่ีมีผลผลิตอยา่งเดียวกนั  
 

ตวัอยา่งค่า SEC สาํหรับระบบหรืออุตสาหกรรมแต่ละชนิดแสดงในตารางดา้นล่าง 

ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ ค่า SEC 

การผลิตอิฐ เมกะจูล/ตนัของอิฐท่ีผลิตได ้

การอบเหล็ก เมกะจูล/ตนัของเหลก็ท่ีถูกอบ 

การผลิตไอนํา้ เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้าท่ีผลิตได ้

การปรับอากาศ  กิโลวตัต/์ตนัความเยน็ 

ระบบแสงสว่าง วตัต/์ตารางเมตร 
 

ค่า SEC สามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

 

เม่ือ  SEC  =  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังาน หรือค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิต 
    E  =  ผลรวมของพลงังาน ซ่ึงไดจ้ากค่าความร้อนคูณกบัปริมาณไฟฟ้าและเช้ือเพลิงท่ีใช ้

โดยคิดจากพลงังานสุทธิคือพลงังานท่ีซ้ือทั้งหมดหกัลบดว้ยพลงังานท่ีขาย   
    P    =  ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกนั  

ขอ้มูลการผลิตและการใชพ้ลงังานจะใชข้อ้มูลราย 6 เดือน หรือรายปีสาํหรับกรณีของโรงงานท่ีมีการผลิตตาม
ฤดูกาล ส่วนโรงงานท่ีมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย ค่า SEC จะตอ้งหกัพลงังานส่วนท่ีขายออกดว้ย 

SEC       =          



P
E  
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UAverage SEC/Reference SEC  

กรณีการวดัประสิทธิภาพพลงังานของโรงงานควบคุมในระดบักลุ่มอุตสาหกรรมจะมีขอ้จาํกดัมากข้ึน เน่ืองจาก
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัจะมีผลผลิตท่ีแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีทั้ง
ผลผลิตอาหารแช่แข็งท่ีมีหน่วยวดัเป็นตนั และผลผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีหน่วยวดัเป็นลิตร เป็นตน้ ดงันั้นจึงใช ้
Average SEC/Reference SEC Ratio เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานในภาพรวม โดยเป็นการประเมินค่า
ปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นรอบปีท่ีสนใจเทียบกบัปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีควรจะเป็นหากค่าประสิทธิภาพพลงังาน
หรือค่า SEC ในปีปัจจุบนัเท่ากบัค่าอา้งอิง ดงัน้ี 

 

เม่ือ  PEI  =  ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานในภาพรวม (Physical Energy Index) 
   E p

 =  ปริมาณพลงังานรวมท่ีใชใ้นปีปัจจุบนั   

   PP  =  ปริมาณผลผลิตแต่ละอยา่งในปีปัจจุบนั  
 SECB   =  ค่า SEC อา้งอิงของผลผลิตนั้นๆ   
 
1.5.2  ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ หรือระบบ 

ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ สามารถคาํนวณไดจ้ากปริมาณกาํลงังาน
หรืองานท่ีผลิตไดต่้อพลงังานท่ีป้อนเขา้ โดยประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ หรือระบบแต่ละชนิด จะมี
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามความนิยม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1.5.2.1  หม้อไอนํา้ 

จุดประสงคข์องหมอ้ไอนํ้ าและระบบส่งจ่ายความร้อน คือ การจ่ายความร้อนหรือความช้ืน ประสิทธิภาพของ
หมอ้ไอนํ้าสามารถวดัไดห้ลายรูปแบบ รูปท่ี 1.5-1 แสดงประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ า ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาทั้งการ
ใชเ้ช้ือเพลิงป้อนเขา้ ปริมาณไอนํ้ าท่ีได ้และการสูญเสียอนัเน่ืองมาจาก การโบลดาวน์ การแผ่รังสี และการ
สูญเสียทางปล่อง 

PE I               =           
 


)(

BP

P

SECP
E  
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สูญเสียทางปล่อง 18%

เชื้อเพลิงปอนเข้า 100%

สูญเสียจากการโบลดาวน์ 4%

สูญเสียจากการแผ่รังสี 2% ไอน้ํา 76 %

ประสิทธิภาพ  ~76%

 
รูปที ่1.5-1 แสดงประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 

 
หม้อไอนํ้ าเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของระบบผลิตความร้อนหรือไอนํ้ าเท่านั้ น  ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบจะตอ้งพิจารณาส่วนประกอบอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ระบบส่งจ่าย ระบบปรับสภาพนํ้า เป็นตน้ 
 

Uวิธีคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 

ประสิทธิภาพ (%)   =      ความร้อนในไอนํ้าท่ีใชป้ระโยชนไ์ด ้   x 100 
    ความร้อนในเช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้ 

หรืออาจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้าโดยใชด้ชันีการใชพ้ลงังาน ซ่ึงสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

  ดชันีการใชพ้ลงังานของหมอ้ไอนํ้า =  อตัราความร้อนในเช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้า (เมกะจูล/ชัว่โมง) 
         (เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้า)           อตัราการผลิตไอนํ้า (กิโลกรัม/ชัว่โมง) 

 

1.5.2.2  ระบบทาํความเยน็ 

ประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็มีคาํเฉพาะท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปคือ สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of 
Performance) หรือซีโอพี (COP) เป็นค่าท่ีแสดงความเยน็ท่ีผลิตได ้(หรือค่าความร้อนท่ีอีวาพอเรเตอร์สามารถ
ดึงออกจากบริเวณทาํความเยน็) ต่องานท่ีใส่ให้กบัระบบหรือกาํลงัไฟฟ้าท่ีใช้สําหรับอดัสารทาํความเยน็ท่ี
คอมเพรสเซอร์ โดยค่า COP ทีสู่งจะหมายถงึประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํความเยน็ทีสู่งหรือมีประสิทธิภาพด ี
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Uวิธีคาํนวณประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ 

COP = ความเยน็ท่ีไดจ้ากอีวาพอเรเตอร์ (หน่วยเป็นวตัต:์ WRR R) 
 งานไฟฟ้าท่ีใส่ใหค้อมเพรสเซอร์ (หน่วยเป็นวตัต:์ WReR)          

ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการหาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็ขนาด 13,185 WRRR โดยใส่งานไฟฟ้าท่ี
คอมเพรสเซอร์ 5,480 วตัต ์(WReR) จะสามารถคาํนวณค่า COP ไดด้งัน้ี 

COP = 13,185  WRRR =  2.4 
   5,480 WReR   

นอกจากค่า COP ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ค่าท่ีใชแ้สดงประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ท่ีนิยมใชอี้กค่าหน่ึงคือ
ประสิทธิภาพการใหค้วามเยน็ (Energy Efficiency Ratio) หรือค่าอีอีอาร์ (EER) เป็นค่าท่ีแสดงอตัราส่วนของ
ความเยน็ท่ีเคร่ืองปรับอากาศสามารถทาํไดจ้ริง (Output) กบักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองนั้นตอ้งใชใ้น
การทาํความเย็นนั้น (Input) มีหน่วยเป็น (Btu/h)/W เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่า EER สูงก็แสดงว่า
เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ันมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทีด่หีรือประหยดัพลังงานไฟฟ้าได้มากนัน่เอง 

กฎกระทรวง ว่าดว้ยกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม (พ.ศ. 2538) ซ่ึง
ออกตามความในพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหใ้ชค่้าสมรรถนะของ
เคร่ืองทาํความเยน็ (Chiller Performance; ChP) เป็นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร 

     ค่าสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็(กิโลวตัต/์ตนัความเยน็)  

=    กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องเคร่ืองทาํความเยน็ท่ีภาระเตม็พิกดั (กิโลวตัต)์ 
         ความสามารถในการทาํความเยน็ท่ีภาระเตม็พิกดั (ตนัความเยน็) 

 
 
1.5.2.3  มอเตอร์ 

ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะข้ึนอยูก่บัค่าของการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในตวัมอเตอร์ ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเน่ืองจาก 
การสูญเสียท่ีแกนเหลก็ (Core losses)  การสูญเสียจากแรงลมท่ีตา้นทานการหมุน การสูญเสียท่ีสเตเตอร์ (Stator 
losses) การสูญเสียท่ีโรเตอร์ (Rotor losses)  และการสูญเสียจากภาระการใชง้าน (Stray losses)   

Uวิธีคาํนวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ 

 ประสิทธิภาพ (%) = 100x
)อินพตุ(วตัต์

)เอาตพ์ุต(แรงมา้x746
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หรืออาจเขียนอยูใ่นรูปท่ีแสดงค่ากาํลงังานสูญเสียของมอเตอร์ดว้ยกไ็ด ้ดงัน้ี 

 ประสิทธิภาพ (%) = U                       กาํลงังานเอาตพ์ตุ (วตัต)์       U  x  100 
    กาํลงังานเอาตพ์ตุ (วตัต)์ + กาํลงังานสูญเสีย (วตัต)์  

 

ปริมาณของกาํลงัไฟฟ้าอินพุตท่ีใช้ผลิตแรงมา้ตามพิกดันั้น จะต่างกนัสําหรับมอเตอร์แต่ละตวั มอเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าจะต้องการกําลังงานอินพุตน้อย  เม่ือเปรียบเทียบกบัมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพตํ่ากว่าท่ีให้
เอาตพ์ตุเท่ากนั 

 
 

1.6  ลักษณะการใช้และแนวทางการประหยดัพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เน้ือหาส่วนน้ีจะกล่าวถึง ลกัษณะการใช้พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิง    
ในภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตลอดจนการใช้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลงังานของระบบ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม  

1.6.1  การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกระบวนการผลิต เทคโนโลยี ชนิดของเช้ือเพลิงและ
พลงังานท่ีใช้แตกต่างกนั ดงันั้น เพ่ือความสะดวกและเป็นระบบ จึงกาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลงังานตาม
ประเภทพลงังานท่ีใช ้คือ พลงังานไฟฟ้า และพลงังานความร้อน 

การใช้พลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ จะมีการใชป้ระเภทพลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย 
มากกว่าในอาคาร เน่ืองจากมีอุปกรณ์และระบบการผลิตท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ตอ้งมีการแข่งขนัดา้นการลงทุน 
ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงพยายามเลือกใชพ้ลงังานหรือเช้ือเพลิงท่ีมีตน้ทุนตํ่าสุด  แสดงดงัตารางท่ี 1.6-1 และ    
รูปท่ี 1.6-1 
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ตารางที ่1.6-1 การใชพ้ลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาํแนกตามชนิดพลงังาน 

 
 

 

รูปที ่1.6-1  การใชพ้ลงังานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาํแนกตามชนิดพลงังาน 

 ท่ีมา: รายงานการอนุรักษ์พลงังานของประเทศไทย 2560, กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, หน้า 18 
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ตารางที ่1.6-2 การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาแนกตามสาขายอ่ย 

 
 ท่ีมา: รายงานการอนุรักษ์พลงังานของประเทศไทย 2560, กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, หน้า 23 
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1.6.2  แนวทางการประหยดัพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

1.6.2.1  แนวทางการประหยดัพลังงานในอุปกรณ์หลักด้านไฟฟ้า 

1. ระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ 

ส่ิงสําคญัในอุตสาหกรรมการผลิต   เกือบทุกประเภท  คือ  คุณภาพและความสะอาดของผลิตภณัฑ์  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม   ดงันั้น  ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงจาํเป็นตอ้งควบคุมสภาวะแวดลอ้ม
ของกระบวนการผลิต  อาทิ  อุณหภูมิ   ความสะอาด   ความช้ืน ฯลฯ   ให้อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ
ของลูกคา้  

จากการท่ีตอ้งควบคุมสภาวะแวดลอ้มภายในโรงงานดงักล่าวขา้งตน้   ทาํใหโ้รงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ไป ถูก
ออกแบบใหมี้ลกัษณะปิด   และจาํเป็นตอ้งมีระบบทาํความเยน็และปรับอากาศในเกือบทุกพื้นท่ีของโรงงาน  ทั้ง
ในพ้ืนท่ีส่วนการผลิตท่ีตอ้งควบคุมคุณภาพและความสะอาดของผลิตภณัฑ์  และในพื้นท่ีส่วนสํานักงานท่ี
ตอ้งการความสบายและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผูท้าํงาน  ดงันั้นการใช้พลงังานในส่วนน้ีจึงมีค่าสูงมาก   การ
ดาํเนินการมาตรการอนุรักษพ์ลงังานและการบาํรุงรักษาระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ   นอกจากจะช่วยลด
ตน้ทุนดา้นพลงังานของโรงงานอุตสาหกรรมแลว้   ยงัทาํให้ตน้ทุนการผลิตสินคา้ลดลง  ส่งผลให้ศกัยภาพการ
แข่งขนัดา้นการคา้ของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนดว้ย 

มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็และปรับอากาศ    สามารถดาํเนินการไดท้ั้งมาตรการท่ีไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายและมาตรการท่ีตอ้งลงทุน ดงัน้ี 

1.1 มาตรการทีไ่ม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
1) ปรับตั้งอุณหภูมิใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส  ในบริเวณพื้นท่ีทาํงานทัว่ไปและ 
    พื้นท่ีส่วนกลาง  เพราะการตั้งอุณหภูมิตํ่าจนเกินไปจะทาํใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน 
2) สาํหรับหอ้งท่ีมีการใชง้านไม่เตม็พ้ืนท่ี ควรกาํหนดใหเ้คร่ืองทาํความเยน็ทาํงานเป็นส่วนๆ  ตามพ้ืนท่ีท่ีใชง้าน 
3) ลดชัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ  เช่น  เปิดเคร่ืองปรับอากาศใหช้า้ลงและปิดใหเ้ร็วข้ึน  
4) กรณีปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาพกัเท่ียง  และเปิดเม่ือกลบัเขา้มาทาํงานในเวลา 13:00 น.   เพื่อไม่ให ้ 
    เคร่ืองปรับอากาศทาํงานพร้อมกนัจาํนวนมาก  อาจใชก้ารลดการทาํงานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการ 
    ปรับเทอร์โมสตทัไปท่ีอุณหภูมิสูงสุดหรือ Fan Mode ในช่วงพกัเท่ียงเพื่อใหค้อมเพรสเซอร์หยดุการทาํงาน 
    เม่ือกลบัเขา้ทาํงานกป็รับไปท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หรือ Cool Mode ตามปกติ   ทั้งน้ีการปรับเทอร์ 
    โมสตทัตามคาํแนะนาํดงักล่าว เคร่ืองปรับอากาศจะยงัคงทาํงานในส่วนของพดัลมจ่ายลมเยน็  ซ่ึงใชพ้ลงังาน 
     ไม่มากและจะทาํใหห้อ้งทาํงานไม่ร้อนจนเกินไปเม่ือกลบัเขา้ทาํงาน   นอกจากน้ียงัช่วยลดภาระการทาํงาน 
     ของเคร่ืองปรับอากาศเม่ือเปิดเคร่ืองปรับอากาศใหม่หลงัเวลา 13:00 น. ไดอี้กดว้ย 
5) เปิดเคร่ืองระบายอากาศเท่าท่ีจาํเป็น 
6) ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศสูงจากพ้ืนพอสมควรเพ่ือใหล้มเยน็กระจายไปทัว่ถึงบริเวณท่ีใชง้าน 
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7) ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีไม่จาํเป็น   เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนภายในอาคารท่ีเป็น 
    ภาระของระบบปรับอากาศ 
8) ลดปริมาณความร้อนจากภายนอกเขา้สู่อาคาร  โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นรังสีตรงจากดวงอาทิตย ์(direct sun)  
    หรือบริเวณท่ีรับแสงแดดโดยตรง  
9) บาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ โดย 

- ทาํความสะอาดแผงกรองอากาศท่ีอยู่ภายในชุดเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร อย่างสมํ่าเสมอทุกๆ 
เดือน เพราะนอกจากจะช่วยใหป้ระหยดัพลงังานแลว้ ยงัดีต่อสุขภาพของผูใ้ชอ้าคารอีกดว้ย 

- ทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๆ 6 เดือน 
10) ลดภาระการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ โดย 

- ป้องกนัความร้อนเขา้สู่อาคารโดยการติดตั้งกนัสาดหรือปลูกตน้ไมเ้พื่อให้เกิดร่มเงา  บริเวณโดยรอบ
อาคาร 

- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดร่ัวต่างๆ ของหอ้งเป็นประจาํ 
- ยา้ยสมัภาระส่ิงของท่ีไม่จาํเป็นออกจากหอ้งปรับอากาศ 
- เปิด- ปิดประตู เขา้-ออก ของห้องท่ีมีการปรับอากาศเท่าท่ีจาํเป็น  ระมดัระวงัไม่เปิดประตู-หน้าต่าง

หอ้งปรับอากาศท้ิงไว ้     
- สําหรับอาคารท่ีต้องมีการเข้า-ออก บ่อยๆ ควรติดตั้ งประตูบานสวิงท่ีปิดได้เอง  และหมั่นดูแล

บาํรุงรักษาใหบ้านสวิงทาํงานไดดี้อยูต่ลอดเวลา 
- หลีกเล่ียงการติดตั้ง  และใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดความร้อนในหอ้งปรับอากาศ  เช่น ตูเ้ยน็   

ตูน้ํ้ าเยน็ กระติกนํ้าร้อน เตาไมโครเวฟ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
1.2 มาตรการทีต้่องลงทุน 
1) ปรับปรุงกรอบอาคารเพ่ือลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเขา้สู่อาคาร  เช่น  ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนงั 
    ดา้นท่ีรับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ชั้น  ซ่ึงมีค่าความตา้นทานความร้อนสูงกวา่ทดแทนกระจกธรรมดา  
2) ติดตั้งเคร่ืองควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิใหเ้หมาะสม 
3) ติดตั้งม่านหรือกนัสาดเพ่ือป้องกนัไม่ใหแ้สงแดดตกกระทบหนา้ต่างโดยตรง  
4) ติดตั้งแผน่สะทอ้นความร้อนจากแสงอาทิตย ์
5) ติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าอตัโนมติั  
6) เลือกใชเ้คร่ืองทาํความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
7) ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มโดยรอบอาคาร  ใหมี้ความร่มร่ืนเยน็สบายโดยการปลูกตน้ไม ้หรือทาํสนามหญา้แทน 
    พื้นคอนกรีต 
8) ระบบปรับอากาศจะทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ    จะตอ้งอาศยัการระบายความร้อนท่ีดี ดงันั้นการติดตั้ง  
    เอาใจใส่ดูแล และบาํรุงรักษาหอผึ่งนํ้ า (Cooling Tower)  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับ 
    อากาศจึงเป็นส่ิงสาํคญั โดยอาจดาํเนินการไดด้งัน้ี 

8.1) ติดตั้งหอผึ่งนํ้ าในบริเวณท่ีถูกตอ้งเหมาะสม คือ บริเวณเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และเวน้
ระยะห่างตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนด  โดยหลีกเล่ียงการติดตั้งหอผึ่งนํ้ าไวใ้กลก้บับริเวณท่ีมีแก๊สจากสารเคมี 
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ความร้อนจากหมอ้ไอนํ้ า  ปล่องควนัไอเสีย  สายไฟแรงสูงหรือหมอ้แปลงไฟฟ้า  และท่ีสาํคญัพื้นท่ีทาํ
การติดตั้งหอผึ่งนํ้ าตอ้งไดร้ะดบั ไม่เอียง 

25B8.2)  ตรวจสอบการทาํงานของหอผึ่งนํ้ าและคุณภาพนํ้า เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 
26B8.3)  นาํความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใชใ้หม่ 
27B8.4)  ระบายนํ้าท้ิง เพ่ือลดความเขม้ขน้ของสารต่างๆ ท่ีหอผึ่งนํ้ า 

             การระบายนํ้าท้ิงเพ่ือลดความเขม้ขน้ของสารต่าง ๆ ท่ีหอผึ่งนํ้ าสามารถทาํได ้3 วิธี คือ  
(1) การระบายท้ิงท่ีท่อนํ้าลน้  (over flow)  
(2) ระบายท้ิงท่ีท่อนํ้าท้ิง (drain) 
(3) ระบายนํ้าท้ิงท่ีท่อทางส่งป๊ัมนํ้าคอยลร้์อน (condenser water pump) 

29B8.5)  บาํรุงรักษาหอผึ่งนํ้ า โดยใชน้ํ้ าสะอาดท่ีผา่นการกรองและปรับปรุงคุณภาพนํ้าในระบบระบายความร้อน  
8.6)  หมัน่ระบายนํ้าในระบบระบายความร้อนท้ิง   แลว้เติมนํ้าใหม่เพื่อลดการสะสมของสารละลายต่าง ๆ ซ่ึง 
        จะช่วยใหป้ระสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีข้ึน  ประหยดัพลงังาน  และยดือายกุารใชง้านของ 
        คอยลร้์อนดว้ย 

2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

2.1 การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
1) ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสวา่งและระบบอ่ืนๆ  เพื่อเอ้ือใหมี้การใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี   
   โดยเฉพาะอาคารท่ีใชง้านเฉพาะเวลากลางวนั   เช่น  

- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัระดบัแสงสวา่ง   เพื่อควบคุมการ  เปิด-ปิด  หรือหร่ีแสงหลอดไฟฟ้าโดยอตัโนมติั 
- ออกแบบให้มีช่องรับแสงในตาํแหน่ง  ทิศทาง  และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  เพื่อให้ได้รับแสงสว่าง

ปริมาณมาก แต่ปราศจากความร้อนหรือไดรั้บความร้อนนอ้ยท่ีสุด 
- ทิศทางและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติ  ได้แก่  ทิศเหนือหรือทิศ

ตะวนัตก ในช่วงเชา้ก่อน 8:00 น. หรือช่วงเยน็หลงั 16:00 น. 
2) อาคารท่ีใชง้านทั้งกลางวนัและกลางคืน   ควรออกแบบระบบแสงสวา่งท่ีเหมาะสมสาํหรับการใชไ้ฟฟ้าอยา่ง 
    ประหยดัทั้งสองช่วงเวลา   โดยติดตั้งสวิตชเ์ปิด-ปิดไฟฟ้าเป็น 2 ชุด แยกจากกนั 
3) เลือกวิธีการใหแ้สงสวา่งและระดบัความสวา่งท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน   โดยตอ้งคาํนึงถึงความ 
    สบายตา   และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบาํรุงดว้ย 
4) การใหแ้สงสวา่งเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยดัค่าไฟไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นต ์
2.2 การเลือกใช้อุปกรณ์ 
1) เลือกใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีใหค้วามสวา่งเหมาะสมกบังาน  คือ ใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตใ์นสถานท่ีท่ีมีระดบัเพดาน 
    ตํ่า ใชห้ลอดแสงจนัทร์หรือหลอดโซเดียมความดนัไอสูง   ในสถานท่ีท่ีมีเพดานสูง และใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมี 
    ประสิทธิผลการส่องสวา่งสูง   ซ่ึงกินกระแสไฟมากเฉพาะในตาํแหน่งท่ีจาํเป็นและเปิดในเวลาท่ีตอ้งใชง้าน 
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2) เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง   เช่น  ใชห้ลอดตะเกียบหรือหลอด LED แทนหลอดไส้ ใชบ้ลัลาสต ์
    อิเลก็ทรอนิกส์หรือบลัลาสตข์ดลวดสูญเสียตํ่าแทนบลัลาสตข์ดลวดชนิดแกนเหลก็ธรรมดา และใชโ้คมไฟฟ้า 
    ประสิทธิภาพสูง 
3) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งท่ีสามารถ เปิด-ปิด ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น 
   ในการใชง้าน โดยเฉพาะในบริเวณท่ีใชง้านเพียงบางช่วงเวลา  เช่น  หอ้งประชุม  หอ้งเรียน  หอ้งนํ้า  ระเบียง  
2.3 การใช้งาน 
1) เกบ็ขอ้มูลการใชพ้ลงังานของระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
2) ใชต้ารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสวา่งของหลอดไฟชนิดต่างๆ  เพื่อออกแบบและปรับปรุงการใช ้ 
    พลงังานไฟฟ้าแสงสวา่ง 
3) ลดการใชท่ี้ไม่จาํเป็น  อาทิ  ลดจาํนวนหลอดไฟในบริเวณท่ีสวา่งมากเกินความจาํเป็น  เช่น โถงทางเดิน หรือ 
    พิจารณาใชแ้สงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใชห้ลอดไฟ เป็นตน้   
4) ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในพ้ืนท่ีหรือช่วงเวลาท่ีไม่ใชง้าน  
5) ลดความสวา่งหรือหร่ีหลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง    ในบริเวณท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามสวา่งมากนกั  
2.4 การบํารุงรักษา 
1) ทาํความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า   หลอดไฟ   แผน่สะทอ้นแสง  อยา่งสมํ่าเสมอทุก 3-6 เดือน 

3. มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหลาย ๆ แห่งภายในโรงงาน เช่น ระบบขนส่งภายในอาคาร ไดแ้ก่ ลิฟต ์ ระบบ
ประปา ระบบบาํบดันํ้าเสีย  ซ่ึงไดแ้ก่  ป๊ัมนํ้า เป็นตน้ โดยปกติมอเตอร์มีอายกุารทาํงานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้
งานไม่เหมาะสม ประสิทธิภาพการทาํงานของมอเตอร์ย่อมตํ่าลง ส่งผลให้ใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 
ดงันั้นการใชง้านและการบาํรุงรักษามอเตอร์อยา่งเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับการดาํเนินการเพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังานของระบบท่ีขบัเคล่ือนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า  มาตรการต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาใชมี้ดงัน้ี 
3.1 มาตรการทีไ่ม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
1) เกบ็ขอ้มูลการใชพ้ลงังานของมอเตอร์ไฟฟ้า  เปรียบเทียบกบัค่าพิกดั   ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบประสิทธิภาพการ 
    ทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีสามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจเลือกขนาดมอเตอร์ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง 
    กบัภาระการใชง้านต่อไป 
2) ตรวจสอบและบาํรุงรักษาการระบายความร้อน  และระบบทางกลของมอเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
3) หลีกเล่ียงการเดินมอเตอร์ตวัเปล่าโดยไม่มีโหลด    เพราะจะทาํใหสู้ญเสียกาํลงัไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน ์ 
4) หลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองและกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่   ในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการ 
    กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) 
5) ติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  เพราะการใชง้านมอเตอร์ในท่ีอุณหภูมิสูงจะทาํใหก้าํลงั 
    สูญเสียของมอเตอร์เพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากความตา้นทานของขดลวดมีค่าสูงข้ึน 
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6) ตรวจสอบและปรับแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหม้อเตอร์อยา่งเหมาะสม  ถา้หากแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกวา่พิกดัท่ีบอก 
    ไวบ้นป้ายเคร่ือง (Name Plate) จะทาํใหเ้กิดกาํลงัสูญเสียในแกนเหลก็มากข้ึนกวา่พิกดั   ทาํใหส้มรรถนะการ 
    ทาํงานเปล่ียนไปและมีผลต่ออายกุารใชง้านมอเตอร์ดว้ย 
3.2 มาตรการทีต้่องลงทุน 
1) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของ  
    มอเตอร์สาํหรับงานท่ีตอ้งการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ป๊ัมนํ้า มอเตอร์พดัลมชุดส่งลม 
    เยน็ในระบบปรับอากาศ เป็นตน้ 
2) เลือกใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์เดิมท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า 

4. เคร่ืองสูบนํา้ 

1) เลือกเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใกลเ้คียงกบัจุดใชง้าน 
2) ไม่ควรเผือ่ขนาดเคร่ืองสูบนํ้าใหมี้ขนาดใหญ่จนเกินไป  
3) พยายามเลือกใชเ้คร่ืองสูบนํ้าขนาดเลก็จาํนวนหลายตวั ดีกวา่ใชข้นาดใหญ่แต่มีจาํนวนนอ้ย  
4) เลือกขนาดใบพดัใหเ้หมาะสมกบัขนาดของตวัมอเตอร์และสูบนํ้า 
5) จดัรายการซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ  
6) ลดอตัราการไหลของนํ้าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านโดยการลดรอบมอเตอร์ 

5. ระบบอัดอากาศ 

5.1 เคร่ืองอัดอากาศ 
เพื่อใหเ้คร่ืองอดัอากาศทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ควรตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปน้ีทุกๆ วนั 
1) ระบบจ่ายนํ้าสาํหรับลดความร้อนอากาศอดั  After Cooler ทาํงานดีหรือไม่ 
2) ความร้อนท่ีเกิดจากเคร่ืองอดัอากาศไม่สูงกวา่ปกติใช่หรือไม่ 
3) สวิตชแ์รงดนัสาํหรับ Un-loader ทาํงานปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไวถู้กหรือไม่ 
4) เคร่ืองอดัอากาศส่งเสียงผดิปกติหรือไม่  
5) เคร่ืองกรองอากาศดา้นดูดอากาศเขา้อุดตนัหรือไม่ 
6) Safety Valve ทาํงานเป็นปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไวถู้กหรือไม่ 
7) Pressure Gauge ทาํงานปกติหรือไม่ 
8) Air Tank Drain Ejector ทาํงานปกติหรือไม่ 

5.2 การควบคุมความดนั 
การควบคุมความดนั จาํเป็นตอ้งตรวจสอบจุดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1) ความดนัตํ่าสุดของ Line ท่ีตอ้งการมีค่าเท่าไร (ความดนัตํ่าสุดท่ีการควบคุมยงัมีเสถียรภาพ) 
2) ความดนัสูงสุดของ Line ท่ีตอ้งการมีค่าเท่าไร (ความดนัสูงสุดท่ีการควบคุมยงัมีเสถียรภาพ) 
3) ค่า Proof Pressure ของ Line เป็นเท่าไร ( ความดนัท่ีจะทาํใหอุ้ปกรณ์ควบคุมเสียหาย) 
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4) เพื่อตั้งค่าสวิตชแ์รงดนั Safety Valve และ Relief Valve และตอ้งทาํการตรวจสอบรายการต่อไปน้ี 
- ค่า Set Valve ของสวิตชแ์รงดนั, Safety Valve และ Relief Valve ตั้งไวถู้กหรือไม่ และ  ทาํงานถูกตอ้ง

หรือไม่ 
- Check Valve สามารถป้องกนัการไหลกลบัของลมไดห้รือไม่ 
- Regulator ทาํงานปกติหรือไม่ 
- Pressure Gauge ทาํงานเป็นปกติหรือไม่ 

5.3 การควบคุมการ Drain 
ควรทาํการ Drain ออกทุกวนั โดยเฉพาะช่วงเชา้ก่อนเร่ิมเดินเคร่ือง และตรวจสอบจุดต่อไปน้ี 
1) สามารถ Discharge Drain ออกอยา่งปกติท่ี Drain Valve ของถงัอากาศ   ตาํแหน่งตํ่าสุดของระบบท่อ และ 
    ปลายของท่อและ Air filter 
2) Automatic Drain ทาํงานปกติหรือไม่ 
3) ทาํความสะอาดอุปกรณ์ภายในของ Air Filter และ Automatic อยา่งสมํ่าเสมอ 
4) การควบคุมระบบท่ออากาศ 
5) เกิดการร่ัวจากจุดต่อ   ขอ้ต่อหลวมหรือไม่ 
6) เกิดการร่ัวตามท่อหรือสายลมต่างๆ หรือไม่ 
7) Stop Valve ปิดสนิทหรือไม่ 

1.6.2.2  แนวทางการประหยดัพลังงานในอุปกรณ์หลักด้านความร้อน 

1. หม้อไอนํา้ 

1.1 มาตรการทีไ่ม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
1) ปรับตั้งแรงดนัไอนํ้าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
2) เดินเคร่ืองหมอ้ไอนํ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระการใชง้าน 
3) เกบ็ขอ้มูลและตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้า เพื่อปรับปรุงใหเ้กิดการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์  
    และมีเขม่านอ้ยท่ีสุด 
4) ตรวจสอบสภาพการทาํงานของหมอ้ไอนํ้าเป็นประจาํ  
5) บาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้าอยา่งสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง  
6) นาํไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามนัเตาแทนการใชอุ้ปกรณ์ทาํความร้อนดว้ยไฟฟ้า (heater) 
7) อุ่นนํ้ามนัเตาใหไ้ดอุ้ณหภูมิท่ีเหมาะสม 
8) นาํนํ้าโบลวด์าวน ์(นํ้าร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากหมอ้นํ้า) กลบัมาอุ่นนํ้าท่ีป้อนหมอ้ไอนํ้า 
9) นาํคอนเดนเสท (นํ้าท่ีเกิดจากการควบแน่นของไอนํ้าหลงัจากถูกใชง้าน) กลบัมาอุ่นนํ้าท่ีป้อนหมอ้ไอนํ้า 
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1.2 มาตรการทีต้่องลงทุน 
1) หุม้ฉนวนท่อไอนํ้าเพื่อป้องกนัการสูญเสียความร้อนไปในอากาศ 
2) ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยห์รือติดตั้งชุดอุ่นนํ้าก่อนเขา้หมอ้ไอนํ้า (economizer) เพื่อลดการใชพ้ลงังานของหมอ้ 
    ไอนํ้า 
3) ติดตั้งเคร่ืองอุ่นอากาศเพ่ือช่วยลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง 
4) ใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาํหรับพดัลมเป่าอากาศเพ่ือใชใ้นการเผาไหม ้ 
5) ใชอุ้ปกรณ์ปรับความเร็วรอบกบัมอเตอร์พดัลมเป่าอากาศ (combustion fan) 
6) ใชชุ้ดควบคุมปริมาณออกซิเจน (OR2R trim control) 

2. เตาเผาอุตสาหกรรมและเตาอบ 

1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมใ้หส้มบูรณ์ท่ีสุด 
2) ป้องกนัหรือลดการสูญเสียความร้อน ทั้งทางปล่อง ช่องเปิด รูร่ัวต่างๆ และผา่นพื้นผวิของเตา 
3) ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเตาอยา่งสมํ่าเสมอ 
4) เปล่ียนหวัเผาใหมี้ขนาดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง 
5) เลือกใชช้นิดและขนาดเตาเผาใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
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0Bสรุปเน้ือหาวชิา 
1. สถานการณ์พลงังานของโลก จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ จาํนวนประชากรท่ี

เพิ่มข้ึน ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานในอนาคต ปริมาณสํารองของแหล่งพลงังานเหล่าน้ีท่ีมีเหลืออยู ่
และปริมาณของเสียท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. ความตอ้งการพลงังานทัว่โลกในปี 2040 จะสูงกว่าในปี 2010 อยูป่ระมาณ 30%  ขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัสาํคญัน้ี จะตอ้งอาศยัการลงทุนมูลค่านบัลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ การใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะมีปริมาณ
สูงข้ึนอีกกวา่ 4 เท่าหากไม่ไดพ้ฒันาประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานในทุกๆ ภูมิภาคทัว่โลก 

3. ก๊าซธรรมชาติจะเป็นแหล่งพลงังานหลกัท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด กล่าวคือจะมีความตอ้งการทัว่โลกสูงข้ึนราว 60% 
ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะกา้วข้ึนเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดเป็น
อนัดบัสองของโลก 

4. นํ้ามนัสาํรอง ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 โลกมีปริมาณนํ้ ามนัสาํรองท่ีคน้พบเท่ากบั 1162.1, 1427.1 , 
1696.6 พนัลา้นบาร์เรล ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2017   แหล่งนํ้ ามนัท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ ยงัคงอยู่ในแถบ
ตะวนัออกกลาง มีประมาณ 47.6% รองลงมาคืออเมริกากลางรวมกบัอเมริกาใต ้19.5%  อเมริกาเหนือ 13.3%  
เครือรัฐเอกราช 8.5%  แอฟริกามีประมาณ 7.5%  เอเชียแปซิฟิก 2.8% และยโุรป 9.5% 

5. ก๊าซธรรมชาติ  ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 โลกมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสาํรองท่ีคน้พบเท่ากบั 
128.1, 163.5, 193.5 ลา้นลา้นลูกบาศกเ์มตร ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีมีเหลืออยู่
ส่วนใหญ่ อยูใ่นแถบตะวนัออกกลาง  40.9%  เครือรัฐเอกราช 30.6%  เอเชียแปซิฟิก 10%  แอฟริกา 7.1% 
อเมริกาเหนือ 5.6% อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้ 4.2% และยโุรป 1.5% 

6. ถ่านหิน  ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 มีปริมาณสํารองท่ีคน้พบเท่ากบั 1,106,210  982,564   
1,035,012  ลา้นตนั ตามลาํดบั โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งถ่านหินท่ีมีเหลืออยูส่่วนใหญ่ อยูใ่นแถบเอเชีย
แปซิฟิก  41.0%  อเมริกาเหนือ 25.0%  เครือรัฐเอกราช 21.6%  ยโุรป  9.7%  ตะวนัออกกลางและแอฟริกา 
1.4% อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต ้1.4% 

7. การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนของปี 2561 มีปริมาณ 69,812 พนัตนัเทียบเท่า
นํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 5.7 คิดเป็นมูลค่าการใชพ้ลงังานรวมกว่า 1,194,388
ลา้นบาท โดยมีการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยใ์นสัดส่วนร้อยละ 84.4 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด 
พลงังานหมุนเวียนและพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.3 และ 6.3 

8. ปี 2561 นํ้ ามนัสาํเร็จรูป มีการใช ้34,206 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.2ไฟฟ้า มีการใช ้14,046 
พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.3 ถ่านหิน/ลิกไนต ์มีการใช ้5,840 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 48.0 และก๊าซธรรมชาติ มีการใช ้4,827 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.5 

9. พลงังานหมุนเวียน (ฟืน แกลบ กากออ้ย วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ) มีการใช6้,466 
พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.9 และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน ถ่าน แกลบ วสัดุเหลือทาง
การเกษตร) มีการใช ้4,427 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.0 
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10. ปี 2561 การผลิตพลงังาน มีปริมาณ 60,914 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 
1.5 โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย  ์ในสัดส่วนร้อยละ 63.1 ของการผลิตพลังงานทั้ งหมดพลังงาน
หมุนเวียนและพลงังานอ่ืน ๆ พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 25.3 และ 11.6 

11. ปี 2561 การนาํเขา้พลงังานมีปริมาณ 70,511 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 6.3 โดยมีการนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยใ์นสดัส่วน ร้อยละ 99.9 ของการนาํเขา้พลงังานทั้งหมด และ
พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

12. ปี 2561 การส่งออกพลงังาน มีปริมาณ 10,331 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.5 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยมีการส่งออกพลงังานเชิงพาณิชยใ์นสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของการส่งออกพลงังาน
ทั้งหมด และพลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1 

13. โรงกลัน่นํ้ ามนัรวม 7 โรง มีกาํลงัการกลัน่รวมทั้งส้ิน 1,234,500 บาร์เรลต่อวนั นอกจากน้ี ยงัมีโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และโรงแยกก๊าซพลงัเพชร ซ่ึงทาํการผลิตก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นหลกัอีก 1 โรงมีขนาด 120 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยพบวา่ มีการผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึง
ประกอบดว้ย นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ ามนัเคร่ืองบิน นํ้ ามนัเตาและ นํ้ ามนัก๊าด คิด
เป็นสดัส่วน ร้อยละ 44.6 17.5 13.1 11.7 10.0 และ 3.1 ตามลาํดบั ทั้งน้ีไม่รวมนํ้ ามนัก่ึงสาํเร็จรูปปริมาณ 1,067 
พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  

14. ปี 2561 พบว่า มีการใชเ้ช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 60.3 ของการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 
ถ่านหิน/ลิกไนตร้์อยละ 17.7 นํ้ามนัเตาและนํ้า มนัดีเซลร้อยละ 0.1 ท่ีเหลือเป็นพลงังานหมุนเวียนและพลงังาน
อ่ืนๆ (แกลบ กากอ้อย วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอและก๊าซเหลือใช้จาก
ขบวนการผลิต) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 21.9 

15. ปี 2561 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานทดแทน 10,667 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 11.7 โดยมีการใชใ้นรูปของ ไฟฟ้าความร้อนและเช้ือเพลิงชีวภาพ (ประกอบดว้ยเอทานอล และไบ
โอดีเซล) ในสดัส่วนร้อยละ 15.28 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด 

16. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลงังาน โดยลดสดัส่วนการใชพ้ลงังานต่อผลิตภณัฑม์วลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 10 เดือนของปี 
2561 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานทดแทน 10,667 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.7 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลงังานต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงเป็นปีฐานท่ีเร่ิมดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และ
แผนอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2558 – 2579 

17. การใชไ้ฟฟ้า ในปี 2560 อยูท่ี่ 185,124 กิกะวตัตช์ัว่โมง เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.2 โดยปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
เพิ่มข้ึนในเกือบทุกสาขา ยกเวน้องคก์รท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.7 

18. สาขาท่ีมีสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าสูงท่ีสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 47 ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ 
รองลงมาคือการใชไ้ฟฟ้าในธุรกิจและครัวเรือนในสดัส่วนเท่ากนัท่ีร้อยละ 24 

19. ปี 2560 การใชไ้ฟฟ้าของอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของ
การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่และการส่งออก 
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20. ปี 2560 พบวา่การใชไ้ฟฟ้าในสาขาธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ธุรกิจท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าใน
สัดส่วนท่ีสูง ได้แก่ ห้างสรรพสินคา้ อพาร์ทเมน้ท์และเกสต์เฮ้าส์ โรงแรมและขายปลีกมีการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มข้ึน ซ่ึงมีปัจจยัหลกัมาจากการขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ 

21. การเผาไหมพ้ลงังานฟอสซิล จะเกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นตน้เหตุของการ
เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (greenhouse effect) และเป็นสาเหตุสาํคญัของสภาวะโลกร้อน 

22. ในช่วงระหว่างปี  2010-2040  ความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มข้ึนกว่า 30% เพราะในปี 2040   
ประชากรโลกจะมีจาํนวนเกือบ 9 พนัลา้นคน เพิ่มข้ึนจาก 7 พนัลา้นคนในปัจจุบนั   

23. ประเทศใน OECD รวมทั้งจีน จาํนวนประชากรวยัทาํงานจะลดลง เม่ือถึงปี 2040 ส่วนอินเดียกบัแอฟริกาจะ
มีจาํนวนประชากรเพิ่มสูงข้ึน แนวโนม้สัดส่วนประชากรน้ีจะเก้ือหนุนให้ทั้งอินเดียและแอฟริกาข้ึนสู่การ
เป็นสองภูมิภาคท่ีมีอตัราการเติบโตของ GDP สูงท่ีสุดในปี 2040 

24. ความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ Non OECD จะสูงข้ึนเกือบ 60% แมเ้ม่ือเขา้สู่ปี 2040  เช่น จีน  อินเดีย 
25. ความตอ้งการพลงังานทุกรูปแบบจะเพ่ิมข้ึนในอตัราเฉล่ียปีละ 0.9 % นบัแต่ปี 2010 จนถึง 2040  ซ่ึงนํ้ ามนัมี

ความตอ้งการมากท่ีสุดโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ Non OECD ก๊าซธรรมชาติจะมีความตอ้งการทัว่โลกสูงข้ึน
ราว 60% ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดเป็น
อนัดบัสองของโลก 

26. พลงังาน หมายถึง ความสามารถในการทาํงานซ่ึงมีอยูใ่นตวัของส่ิงท่ีอาจใหง้านได ้
27. พลงังานจาํแนกตามลกัษณะการนาํมาใชป้ระโยชน์เป็น 2 ประเภท คือ พลงังานส้ินเปลือง (Conventional 

energy) และพลงังานหมุนเวียน (Renewable energy) 
28. พลงังานส้ินเปลือง หมายถึง พลงังานใชแ้ลว้หมดไป เป็นพลงังานท่ีไดจ้ากถ่านหิน หินนํ้ ามนั ทรายนํ้ ามนั 

นํ้ามนัดิบ นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นตน้  ท่ีเรียกว่าใชแ้ลว้หมดไป ก็เพราะว่าหามา
ทดแทนไม่ทนัการใช ้ บางคร้ังเรียก พลงังานฟอสซิล (Fossil Fuels) 

29. พลงังานหมุนเวียน หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงสามารถเกิดข้ึนใหม่ไดด้ว้ยตวัเองโดย
ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย ์ลม ป่าไม ้เป็นตน้ หรืออาจเกิดข้ึนและแพร่ขยายให้ไดผ้ลิตผลมากข้ึนโดยการ
กระทาํของมนุษย ์ไดแ้ก่ ชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์พลงันํ้า พลงัความร้อนใตพ้ิภพ พลงัลม ตามลาํดบั 

30. หน่วยวดัมาตรฐานสากลหรือหน่วยวดัในระบบ SI ท่ีใชว้ดัปริมาณพลงังาน คือ จูล (Joules; J)  
31. หน่วยวดัพลงังานอ่ืนๆ เช่น กิโลวตัต-์ชัว่โมง (เท่ากบั 3.6 เมกะจูล), แคลอรี (เท่ากบั 4.2 จูล), บี.ที.ย ู(เท่ากบั  

1055 จูล)   
32. กาํลงั (Watt) =  งาน ( J) / เวลา (t)  และ    1 แรงมา้ (HP)   =  746  W 
33. สาํหรับประเทศไทยใชห้น่วยวดัร่วมเป็น ตันเทียบเท่านํา้มันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซ่ึงหมายถึง 

พลงังานท่ีไดจ้ากการเผาไหมข้องนํ้ามนัดิบ 1 ตนั หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ) 
34. ดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพพลงังานเฉพาะ คือ ค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต  หรือ ค่า SEC (Specific 

Energy Consumption; SEC) เป็นเคร่ืองมือในการวดัประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานระดบัมูลฐานท่ีสุดของโรงงาน  
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35. ประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ คือ สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance) หรือซีโอพี 
(COP) เป็นค่าท่ีแสดงความเยน็ท่ีผลิตได ้(หรือค่าความร้อนท่ีอีวาพอเรเตอร์สามารถดึงออกจากบริเวณทาํ
ความเยน็) ต่องานท่ีใส่ใหก้บัระบบหรือกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชส้าํหรับอดัสารทาํความเยน็ท่ีคอมเพรสเซอร์  โดยค่า 
COP ยิง่สูง ยิง่ดี 

36. ค่าท่ีใช้แสดงประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็ท่ีนิยมใช้อีกค่าหน่ึงคือประสิทธิภาพการให้ความเยน็ 
(Energy Efficiency Ratio) หรือค่าอีอีอาร์ (EER) เป็นค่าท่ีแสดงอตัราส่วนของความเยน็ท่ีเคร่ืองปรับอากาศ
สามารถทาํไดจ้ริง (Output) กบักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองนั้นตอ้งใชใ้นการทาํความเยน็นั้น 
(Input) มีหน่วยเป็น (Btu-h)/W  ค่า EER ยิง่สูงยิง่ดี 

37. กฎกระทรวงไดก้าํหนดใหใ้ชค่้าสมรรถนะของเคร่ืองทาํความเยน็ (Chiller Performance; ChP) ซ่ึงมีหน่วย
เป็น (กิโลวตัต/์ตนัความเยน็)  เป็นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร 

38. ควรปรับตั้งอุณหภูมิหอ้งปรับอากาศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ประมาณ 25 -26 องศาเซลเซียส ในบริเวณ
พื้นท่ีทาํงานทัว่ไปและพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

39. ควรทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ  6 เดือน 
40. ทิศทางและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเปิดรับแสงสว่างธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทิศเหนือหรือทิศตะวนัตก 

ในช่วงเชา้ก่อน  8:00 น. หรือช่วงเยน็หลงั  16:00 น. 
41. การใหแ้สงสวา่งเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยดัค่าไฟไดถึ้ง 50 เปอร์เซ็นต ์
42. เลือกใชห้ลอดฟลูออเรสเซนตใ์นสถานท่ีท่ีมีระดบัเพดานตํ่า ใชห้ลอดแสงจนัทร์หรือหลอดโซเดียมความ

ดนัไอสูงในสถานท่ีท่ีมีเพดานสูง และใชห้ลอดไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิผลการส่องสว่างสูงซ่ึงใชก้ระแสไฟฟ้า
มากเฉพาะในตาํแหน่งท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

43. ควรทาํความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผน่สะทอ้นแสง อยา่งสมํ่าเสมอทุก 3 - 6 เดือน 
44. ในการใชง้านมอเตอร์ หากแรงดนัไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกดัท่ีบอกไวบ้นป้ายเคร่ือง (Name Plate) จะทาํให้เกิด

กาํลงัสูญเสียในแกนเหล็กมากข้ึนกว่าพิกดั ทาํให้สมรรถนะการทาํงานเปล่ียนไปและมีผลต่ออายุการใชง้าน
มอเตอร์ 

45. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอร์สาํหรับงานท่ีตอ้งการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ป๊ัมนํ้า มอเตอร์พดัลมชุดส่งลม
เยน็ในระบบปรับอากาศ 

46. หลีกเล่ียงการเร่ิมเดินเคร่ืองและกลบัทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการ
กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) 

47. พยายามเลือกใชเ้คร่ืองป๊ัมนํ้าขนาดเลก็จาํนวนหลายตวั ดีกวา่ใชข้นาดใหญ่แต่มีจาํนวนนอ้ย  
48. บาํรุงรักษาหมอ้ไอนํ้าอยา่งสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง  
49. นาํไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามนัเตาแทนการใชอุ้ปกรณ์ทาํความร้อนดว้ยไฟฟ้า (Heater) 
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ผู้ รับผิดชอบด้านพลังงาน มีหน้าท่ีช่วยเหลือเจา้ของหรือผูป้ระกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายอนุรักษพ์ลงังาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.1) 

การกาํกบัดูแลและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้จะอาศยังบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ระทรวงพลงังาน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนและใชจ่้ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาํเนินการเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยมีรายละเอียดของ
แหล่งเงิน แนวทางและวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน ตลอดจนผูมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามระบุ
ในกฎหมาย (ดูมาตรา ๑๑-๑๖ ในภาคผนวก ก.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  บทนํา 
 

เน่ืองจากความต้องการใช้พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ            
ไดเ้พิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูง อนัเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจดัหาพลงังานทั้งในและนอกประเทศไวใ้ช้
ตามความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าว และปัจจุบนัการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือให้มีการผลิตและการใช้
พลังงานอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมี

วตัถุประสงค์ 
 

1. บอกสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 ได้ 

2. บอกคําจํากัดความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกหน้าทีค่วามรับผดิชอบของเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้
อย่างถูกต้อง 

5. บอกแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 ได้ 

6. บอกหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง 

7. บอกบทกําหนดโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550  ได้ 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
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ประสิทธิภาพสูงและวสัดุท่ีใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนภายในประเทศนั้น ยงัไม่สามารถเร่งรัดดาํเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายได ้ด้วยเหตุน้ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมาย
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนมาเพ่ือกาํหนดมาตรการในการกาํกบั ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเก่ียวกบัการ 
ใชพ้ลงังาน โดยมีการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การอนุรักษพ์ลงังาน วิธีปฏิบติัในการอนุรักษพ์ลงังานการกาํหนดระดบัการใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ การจดัตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือให้การอุดหนุนช่วยเหลือในการอนุรักษ์
พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นควา้วิจัยเก่ียวกับ  
พลังงาน  และกําหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพื่อใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานในทา้ยท่ีสุด “พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535” ก็ไดผ้่านการพิจารณาจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติและไดมี้พระบรมราชโองการฯ ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2535 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติับางประการ       
ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ฝ่ายนิติบญัญติัจึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัดงักล่าวเพื่อให้
สามารถกาํกบัและส่งเสริมการใช้พลงังานการอนุรักษ์พลงังานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียน    
แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานให้ทนัต่อเทคโนโลยี กาํหนดมาตรฐานดา้นประสิทธิภาพของการผลิตเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการ
มอบหมายใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน  การใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวสัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงไดต้รา “พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550” ข้ึนใชบ้งัคบั โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และใหมี้ผลใชบ้งัคบั
เม่ือพน้กาํหนด 180 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2551 เป็นตน้ไป 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ .2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 มีวตัถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการดงันี ้

(1)  เพื่อกาํกบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผูท่ี้ตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์
พลงังานดว้ยการผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 
(2)  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวสัดุท่ีใชใ้น
การอนุรักษพ์ลงังานข้ึนใชใ้นประเทศ และใหมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
(3) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การอนุรักษพ์ลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการจดัตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน” เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูท่ี้ตอ้งดาํเนินการอนุรักษ์
พลงังานตามกฎหมาย 
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พระราชบัญญตักิารส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยบทบัญญตัทิั้งส้ิน 9 หมวดดงันี ้

บทบัญญตัทิัว่ไปและคาํนิยามศัพท์ (มาตรา ๑-๖) 

หมวด 1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖) 

หมวด 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒) 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (มาตรา ๒๓) 

หมวด 4 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙) 

หมวด 5 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ (มาตรา๔๐-๔๑) 

หมวด 6 ค่าธรรมเนียมพเิศษ (มาตรา ๔๒-๔๖) 

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที ่(มาตรา ๔๗-๔๙) 

หมวด 8 การอุทธรณ์ (มาตรา ๕๐-๕๒) 

หมวด 9 บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑) 

 
รายละเอียดของพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 อยูใ่นภาคผนวก ก.1  
 

ในการน้ี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานจึงไดจ้ดัทาํคาํอธิบายการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 สาํหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัและกฎหมายลาํดบัรองท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขใหม่ ทั้งน้ี เพื่อใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของ
อาคารควบคุม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจถึงแนวทางการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายฉบบัน้ี   
อนัจะนาํไปสู่การปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
2.2   ขอบเขตการบังคบัใช้พระราชบัญญตัิฯ 

 

โดยท่ีพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อกาํกบัดูแล ส่งเสริม 
และสนบัสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดว้ยการผลิตและใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วสัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนในประเทศ 
และใหมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลาย ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายท่ีรัฐมุ่งเขา้ไปกาํกบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนเพื่อใหเ้กิด
การดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัน้ีจึงประกอบดว้ย 3 กลุ่มดงัน้ี 
(1)  โรงงานควบคุม 

(2)  อาคารควบคุม 

(3)  ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพสูง รวมถงึวสัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์ 
พลังงาน 
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ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัฯ นั้น  จะมุ่งเน้น
โรงงานและอาคารท่ีมีการใชพ้ลงังานในปริมาณมากและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานได้
ทนัที ทั้งน้ี โรงงานหรืออาคารใดจะเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามท่ี
พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้
กาํหนดไว ้ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไปในหวัขอ้ 2.3 
 
ในส่วนของกลุ่มผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือ
การอนุรักษพ์ลงังานนั้นจะไดรั้บสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจาํหน่ายเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ และวสัดุเหล่าน้ีจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนอยา่งแพร่หลายและมีราคาถูก ซ่ึงจะช่วยใหป้ระชาชนทัว่ไปลด
การใชพ้ลงังานลงได ้ทั้งน้ี การกาํหนดเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพ้ลงังาน อตัรา
การเปล่ียนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัน้ี ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซ่ึงไดก้าํหนดเป็นเร่ืองๆ 
ไป เช่น กฎกระทรวงกาํหนดเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกาํหนดตูเ้ยน็ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 หรือกฎกระทรวงกาํหนดหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 เป็นตน้ 
และเช่นเดียวกนั การกาํหนดวสัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยา่ง
ใดเป็นวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังานท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัน้ี ย่อมเป็นไปตาม
กฎกระทรวงซ่ึงไดก้าํหนดเป็นเร่ืองๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกาํหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552
เป็นตน้ 

 
2.3   ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 นั้น
จะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลว้แต่กรณี โดยจะเนน้ไปท่ีโรงงานและอาคารท่ีมีการ
ใช้พลงังานในปริมาณมากและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานได้ทนัที ทั้งน้ี ลกัษณะของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎกีากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 
 
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึงโรงงานหรืออาคารท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตาม
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงโรงงานหรืออาคารท่ีเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้นจะตอ้งมีลกัษณะการใชพ้ลงังานอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
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โรงงานหรืออาคารทีเ่ข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(1)  เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าหรือใหติ้ดตั้งหมอ้แปลง 
ไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต์ หรือ 1,175 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึน้ไป หรือ 
(2)  เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีใชไ้ฟฟ้าจากระบบของผูจ้าํหน่ายพลงังาน ความร้อนจากไอนํ้าจากผูจ้าํหน่าย 
พลงังานหรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 
ล้านเมกะจูลขึน้ไป 
อย่างไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแมมี้ลกัษณะการใช้พลงังานเขา้ข่ายเป็นอาคารควบคุมตามท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ แต่พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538ก็ไดก้าํหนดยกเวน้ไวไ้ม่ให้อาคารดงัต่อไปน้ีเป็น
อาคารควบคุม ซ่ึงไดแ้ก่ อาคารท่ีใช้เป็นพระท่ีนั่งหรือพระราชวงั อาคารท่ีทาํการสถานทูตหรือสถานกงสุล
ต่างประเทศ อาคารท่ีทาํการขององคก์ารระหว่างประเทศหรือท่ีทาํการของหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลง
ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วดัวาอารามหรืออาคารต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อการศาสนา ซ่ึงมี
กฎหมายควบคุมการก่อสร้างไวแ้ลว้โดยเฉพาะ   
 
สําหรับการคํานวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (2) ข้างต้นให้คํานวณตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎกีาฯ ดงันี ้

(1)  กรณีไฟฟ้า 
ใหค้าํนวณปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมงแลว้คูณด้วย 3.60 
(2)  กรณีความร้อนจากไอนํ้า 
ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
 
 
โดย Es หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็นเมกะจูล/ปี  
 hs หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอนํ้าท่ีใช ้หน่วยเป็นเมกะจูล/ตนั จากตารางไอนํ้า(steam table) ทัว่ไป 
 hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของนํ้ าท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดนัหน่ึงบรรยากาศ ในท่ีน้ี

ใหใ้ชค่้าเท่ากบั 113 เมกะจูล/ตนั 
 S หมายถึง ปริมาณไอนํ้าท่ีใช ้หน่วยเป็นตนั/ปี ดูจากเคร่ืองวดัปริมาณไอนํ้าของอาคารหรือโรงงาน 
 eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า ในท่ีน้ีใชค่้า 

0.45 
(3) กรณีพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน 
ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
 
 

Es = (hs - hw) x S x eff. 

Ef = F x HHV x eff. 
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โดย Ef   หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า  หน่วยเป็น 
เมกะจูล/ปี 
 F  หมายถึงปริมาณการใชพ้ลงังานส้ินเปลือง หน่วยเป็นหน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตรต่อปี 
 HHV  หมายถึงค่าความร้อนสูง (High Heating Value) ของพลงังานส้ินเปลืองท่ีใชห้น่วยเป็น 
เมกะจูล/หน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร 
 eff.   หมายถึงประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่าในท่ีน้ีใชค่้า 0.45 
ในกรณีท่ีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผูจ้าํหน่าย ให้ใชค้วามร้อนเฉล่ียท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังานกาํหนด  

รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงาน
ควบคุม พ.ศ. 2540 อยูใ่นภาคผนวก ก.3 และภาคผนวก ก.4 ตามลาํดบั 

2.4   การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญตัิฯ 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดการดาํเนินการเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน
ในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษพ์ลงังานไว ้ทั้งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนผูป้ฏิบติัและผูก้าํกบัดูแลมีความเขา้ใจชดัเจน
ตรงกนัวา่การดาํเนินการอยา่งใดท่ีถือวา่เป็นการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.4.1  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  
การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 

(1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
(2)  การป้องกนัการสูญเสียพลงังาน 
(3)  การนาํพลงังานท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
(4)  การเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอีกประเภทหน่ึง 
(5)  การปรับปรุงการใชไ้ฟฟ้าดว้ยวิธีปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า การลดความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด
ในช่วงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของระบบการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระและวิธีการอ่ืน 
(6) การใชเ้คร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทาํงานและวสัดุท่ีช่วยในการ
อนุรักษพ์ลงังาน 
(7)  การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
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อน่ึง เพื่อประโยชนใ์นการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหน่ึง ไดก้าํหนดใหรั้ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวง        
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1)  กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมตอ้งปฏิบติั 
(2)  กาํหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานประจาํในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง 

ตลอดจนกาํหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรให้อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานมีอาํนาจออก
คาํสั่งให้เจา้ของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใช้พลงังานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์
พลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังาน และให้เจา้ของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วันนบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสั่งนั้น
ตามมาตรา ๑๐ 

2.4.2  การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 
(1)  การลดความร้อนจากแสงอาทติย์ทีเ่ข้ามาในอาคาร 
(2)  การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
(3)  การใช้วสัดุก่อสร้างอาคารทีจ่ะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวสัดุก่อสร้างน้ัน  ๆ
(4)  การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5)  การใช้และการตดิตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และวสัดุทีก่่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6)  การใช้ระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
(7)  การอนุรักษ์พลังงานโดยวธีิอ่ืนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชนใ์นการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารท่ีจะทาํการก่อสร้างหรือดดัแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ได้
กาํหนดให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1)  กาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคารท่ีจะทาํการก่อสร้างหรือดดัแปลงท่ีจะตอ้งมีการออกแบบเพื่อการ

อนุรักษพ์ลงังาน 
(2)  กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดของกฎกระทรวงกาํหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 อยูใ่นภาคผนวก ก.5 
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ในการออกกฎกระทรวงดงักล่าวขา้งตน้ มาตรา ๒๐ กาํหนดว่าถา้คณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมอาคารไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบท่ีจะนาํมาใชบ้งัคบักบัการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ยแลว้ ให้ถือว่ากฎกระทรวงดงักล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘
แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารมี
อาํนาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าว และในกรณีเช่น
ว่าน้ีแมว้่าอาคารท่ีเขา้ลกัษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยูใ่นทอ้งท่ีท่ียงัมิไดมี้พระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบักฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย ทั้งน้ี เฉพาะใน
ขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

นอกจากน้ี เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง กาํหนดให้รัฐมนตรี
โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1)  กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของอาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั 
(2)  กาํหนดให้เจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 

ตลอดจนกาํหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรใหอ้ธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานมีอาํนาจออกคาํสั่งให้
เจา้ของอาคารควบคุมรายใดแจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพื่อตรวจสอบใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็นไป
ตามมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน และ
ให้เจา้ของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบ
มาตรา ๑๐ 

2.4.3  สิทธิในการขอผ่อนผนัการปฏบัิตติามพระราชบัญญตัฯิ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
ในกรณีท่ีเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลงังานตํ่ากว่าขนาดหรือ ปริมาณท่ี
กาํหนดในพระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 หรือพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2538 และจะใช้พลงังานในระดบัดงักล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 เดือนเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจง้รายละเอียดพร้อมดว้ยเหตุผล และมีคาํขอใหอ้ธิบดีกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานผ่อนผนัการท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีตลอดเวลาดงักล่าวได ้  
และในกรณีท่ีมีคาํขอดงักล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผนัหรือไม่ผอ่นผนัและมีหนงัสือแจง้ผลใหเ้จา้ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ 
วรรคสาม แลว้แต่กรณี 

เม่ือเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกบัหนังสือแจ้ง
ดงักล่าว ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ในกรณีเช่นว่าน้ีให้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานรอการ
ดาํเนินการไวก่้อนจนกว่าจะมีคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีและแจง้คาํวินิจฉยัใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ



ตอนท่ี 1 บทที ่2พระราชบัญญตัิการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ 
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อาคารควบคุมซ่ึงเป็นผูย้ื่นคาํร้องทราบแลว้ตามมาตรา ๕๐ ทั้งน้ี รัฐมนตรีตอ้งพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว 
และคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุดตามมาตรา ๕๒ 

หากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือเหตุผลในการใชพ้ลงังาน     
ตํ่ากวา่ขนาดหรือ ปริมาณท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อนัเป็นเทจ็ เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมดงักล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับตาม
มาตรา ๕๓ 

2.4.4  การอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน 
สาํหรับการอนุรักษพ์ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลงังานนั้น พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ไม่ไดก้าํหนดการดาํเนินการเพื่อการอนุรักษ์
พลงังานไว ้แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งใหมี้การส่งเสริมการใช้
วสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง กาํหนดให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1)  กาํหนดมาตรฐานดา้นประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ 
(2)  กาํหนดเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพ้ลงังาน อตัราการเปล่ียนแปลงพลงังาน 

และประสิทธิภาพใชพ้ลงังานอยา่งใด เป็นเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(3)  กาํหนดวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยา่งใด เป็นวสัดุหรือ

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
(4)  กาํหนดใหผู้ผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ ตอ้งแสดงค่าประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 
 ทั้งน้ี มาตรา ๒๓ วรรคสอง กาํหนดวา่ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ หรือ    วสัดุหรืออุปกรณ์

เพื่อการอนุรักษพ์ลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ยอ่มมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ตามมาตรา ๔๐แห่งพระราชบญัญติัน้ีได ้ 

 
2.5   หน้าท่ีของโรงงานและอาคารควบคุม 

 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ และกฎหมายลาํดบัรองตามพระราชบญัญติัน้ีไดก้าํหนดให้
เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดงัต่อไปน้ี 

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
(1)  จัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจาํนวนและ
คุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 
พ.ศ. 2552 ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ 2.6 ต่อไป   
(2)  จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงกาํหนด
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มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงจะไดก้ล่าว
โดยละเอียดในบทท่ี 3 ต่อไป   
(3)  ปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แลว้แต่กรณี ท่ีสั่งให้ผูน้ั้น
แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงตาม (1) และ (2) 
 
2.6  การจัดให้มีผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 
 

การจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีความรู้เฉพาะทางเป็นผูช่้วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเก่ียวกบั
คุณสมบติั จาํนวน หนา้ท่ี การแจง้การแต่งตั้ง และการแจง้การพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานนั้นเป็นไป
ตามกฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียด
ในภาคผนวก ข.1 ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

2.6.1  คุณสมบัตขิองผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทาํงานในโรงงานหรืออาคารอยา่งนอ้ย 3 
ปี โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 
(2) เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตาม
การรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 
(3) เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดี
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 
(4) เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุสท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 
(5) เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
การรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตามขอ้ (1) 
และ (2) ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 
2.6.2  จํานวนของผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํท่ีโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจาํนวนและคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) ในกรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า
หรือใหติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตํ่ากว่า 3,000 กิโลวตัต์ หรือ 3,530 กิโลโวลต์
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แอมแปร์ หรือมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอนํ้ า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่าย
พลงังานหรือของตนเอง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา 
มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตํ่ากว่า 60 ล้านเมกะจูลต้องจัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงาน
อย่างน้อย 1 คนโดยมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 5 ประการตามหวัขอ้ 2.6.1 
(2) ในกรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานใหใ้ชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้า
หรือใหติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวตัต์ หรือ 3,530 กิโลโวลต์
แอมแปร์ข้ึนไป หรือมีการใช้พลงังานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากไอนํ้ าหรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู ้
จาํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปี
ท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึน้ไปต้องจัดให้มีผู้ รับผิดชอบ
ด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบติัตามหัวขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) สําหรับ
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานจาํนวนท่ีเหลือตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 5 ประการตามหวัขอ้ 2.6.1 ดว้ย 
2.6.3  หน้าทีข่องผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(1) บาํรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานเป็นระยะๆ  
(2) ปรับปรุงวิธีการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน 
(3)  ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงกาํหนด
มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(4)  ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมปฏิบติัตามคาํสัง่ของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่ง 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ 
2.6.4  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานต่ออธิบดีกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในกาํหนดเวลาและเง่ือนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมดงัต่อไปน้ี 
(1)   กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 2.6.2(1) ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมจดัให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คนซ่ึงมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอยา่งใดตามท่ีกาํหนดในหวัขอ้ 
2.6.1 ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
(2)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ้ 2.6.2(2) ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมจดัให้มีผู้รับผดิชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คนภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) สาํหรับผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังานจาํนวนท่ีเหลือตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามหวัขอ้ 2.6.1 แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
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(3)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 2.6.2(1) อยูก่่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงกาํหนด
คุณสมบติัหนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานฯ ใชบ้งัคบั และเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมไดจ้ดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามหวัขอ้ 2.6.1 (1) (2) หรือ 
(3) อยูแ่ลว้ ให้แจง้ให้อธิบดีทราบ และให้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานดงักล่าวเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตาม
กฎกระทรวงน้ี   
สําหรับกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตามหัวขอ้ 6.2(1) ดงักล่าวขา้งตน้ยงัมิไดจ้ดัให้มี
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตาม
จาํนวน และคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ีภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
(4)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 6.2(2) อยูก่่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
และเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมไดจ้ดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัอยา่ง
หน่ึงอย่างใดตามหัวขอ้ 6.1(1) (2) หรือ (3) อยู่แลว้ให้แจง้ให้อธิบดีทราบ และให้ผูรั้บผิดชอบด้านพลงังาน
ดงักล่าวเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตามกฎกระทรวงน้ี  
เม่ือไดแ้จง้ให้อธิบดีทราบแลว้ ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมดงักล่าวขา้งตน้ดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
(4.1)  จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตามจาํนวนและคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน180 วนั นบั
แต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัแลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
(4.2)  กรณีท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายใน 180 
วนั ตามท่ีกาํหนดในหัวขอ้ (4.1) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุม ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนงัสือช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลา
ดงักล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอาํนาจอนุมติัให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ี
ใชบ้งัคบั ทั้งน้ีโดยใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานภายใน
ระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
(5)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ้ 2.6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้
บงัคบั และเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมยงัมิไดจ้ดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ใหเ้จา้ของ
โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น ดาํเนินการจดัหาผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานภายในระยะเวลาและ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ (4.1) และ (4.2) 
(6)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 6.2(2) นบัแต่วนัถดัไปจากวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้
บงัคบั และยงัไม่พน้ระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามจาํนวนและคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน 
180 วนันบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
สาํหรับกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมยงัไม่สามารถจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน
ซ่ึงมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 180 วนั ได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของ
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมดงักล่าว
ดาํเนินการจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตามวิธีการและขั้นตอนในหวัขอ้ (4.2)    
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วิธีการแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานพร้อมทั้งเอกสารและหลกัฐานประกอบการแจง้ตามกฎกระทรวง
น้ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานประกาศกาํหนด                        
2.6.5  การแจ้งการพ้นหน้าทีข่องผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 
ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานพน้จากหน้าท่ี ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพน้จากหนา้ท่ีไปและมีผลทาํใหโ้รงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานไม่ครบตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในหวัขอ้ 2.6.2 ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1.1)   มีหนงัสือแจง้ใหอ้ธิบดีทราบถึงการพน้จากหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานโดยทนัที 
(1.2)   จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานข้ึนแทนภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานเดิมพน้จาก 
           หนา้ท่ี และแจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
(2)  ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหัวขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) พน้จากหน้าท่ีไปภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บงัคบั และมีผลทาํให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานไม่ครบตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในหวัขอ้ 2.6.2 ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมดงักล่าวดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
(2.1) มีหนงัสือแจง้ใหอ้ธิบดีทราบถึงการพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานโดยทนัที 
(2.2) จดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามจาํนวนและคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน 180 วนั 

นบัแต่วนัท่ีผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานเดิมพน้จากหนา้ท่ี แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 
(2.3) กรณีท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในหวัขอ้ 6.1(4) หรือ (5) 

ภายในระยะเวลา 180 วนั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ (2.2) ได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจา้ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนงัสือ
ช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอาํนาจอนุมติัให้ขยายระยะเวลา
ต่อไปไดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี โดยใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั แลว้แจง้ให้
อธิบดีทราบโดยทนัที 

รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานศึกษาไดจ้ากคู่มือการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
ด้านพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงจดัทาํโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน 
 
2.7  การจัดการพลังงาน 
 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตอ้งดาํเนินการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและใน
อาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   
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(3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน  

(4) รายงานผลการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(5) เสนอแนะเก่ียวกบัการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังานให้เจา้ของ
โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

(6) สนับสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 

2.7.2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 
ในกรณีท่ีเป็นการนําวธีิการจัดการพลังงานมาใช้เป็นคร้ังแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม
อาจยงัไม่ทราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยู่ของตนเองจึงตอ้งมีการประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้  
โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผา่นมาเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานขององคก์ร
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในดา้นใดและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งทิศทางและแผนดาํเนินการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป 

ในการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้นั้น ให้คณะทาํงานด้านการจดัการพลงังานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matr ix)ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้ ซ่ึงในตาราง
ดงักล่าวนั้น จะพิจารณาระบบซ่ึงแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สําคญั 6 ส่วนคือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัด
องค์กรการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละ
องคป์ระกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0 - 4 คะแนน  ซ่ึงคณะทาํงานฯ จะตอ้งทาํการประเมินองคป์ระกอบแต่ละส่วน
ดงักล่าวนั้นอยา่งเป็นกลาง เพื่อใหท้ราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัไดม้ากท่ีสุด หลงัจาก
นั้นจึงกาํหนดเป้าหมายในองคป์ระกอบแต่ละส่วนเพื่อกาํหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

2.7.3  การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพื่อแสดงเจตจํานงและ
ความมุ่งมั่นในการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสํานึกของ
พนักงานลูกจา้งหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษพ์ลงังานและเป็น
แนวทางให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัในการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทําเป็น
เอกสารและลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานดงักล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
(1) ขอ้ความระบุว่าการอนุรักษ์พลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมนั้น 
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(3)  การแสดงเจตจาํนงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 
(5) แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามวิธีการจดัการพลงังาน 
นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ี
จดัทาํข้ึน โดยปิดประกาศไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้
 
2.7.4  การจัดให้มีการประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน โดยการ
ตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
โดยเร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการผลิตและการบริการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานใน
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใชพ้ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนาํไปสู่การ
ประเมินการใชพ้ลงังานในระดบัองค์กร ระดบัผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเคร่ืองจักร อุปกรณ์ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

2.7.5  การจัดให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ประสงคจ์ะใหล้ดลง โดยกาํหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานทีใ่ช้เดมิ หรือกาํหนดระดับของการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงแผนอนุรักษ์
พลงังานอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยระยะเวลาของการดาํเนินการ การลงทุน และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการ
ดําเนินการ ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
 
 
 

 

 
2.7.6 การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบัิตติามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดั
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   

นอกจากนี ้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและ
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดงักล่าวทราบอย่างทัว่ถงึ 



ตอนท่ี 1 บทที ่2พระราชบัญญตัิการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ 
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2.7.7  การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อย    
ปีละ 1 คร้ังตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   

2.7.8  การจัดให้มีการทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของ
การจดัการพลงังานตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการเก่ียวกับการจัด
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

2.7.9  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน  
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานโดย
ผูต้รวจสอบและรับรองท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานตามกฎกระทรวง
กาํหนดคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาต หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก.7 และส่งรายงานดงักล่าว
ใหแ้ก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เวน้แต่ในปีท่ีผา่นมา
นั้น เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมมีระยะเวลาท่ีตอ้งดาํเนินการจดัการพลงังานตามท่ีกาํหนด
ในกฎกระทรวงฯ น้ี จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วนั ให้เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคาร
ควบคุมนั้นจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานของระยะเวลาดงักล่าวให้แก่อธิบดี
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
 
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจํานวน 263 ใบอนุญาต ประกอบด้วย 
• ประเภทบุคคลธรรมดา 169 ใบอนุญาต 
• ประเภทนิตบุิคคล 94 ใบอนุญาต 
(ขอ้มูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 

การจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานใหก้ระทาํโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อม
แผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) นําส่งด้วยตนเอง หรือ  
(2) จัดส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวนัทีล่งทะเบียนเป็นวนัส่งรายงาน 
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รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดาํเนินการจดัการพลงังานและการส่งรายงานตามท่ีกล่าวไวใ้น   ขอ้ 2.7 ใหศึ้กษา
ไดจ้ากคู่มือการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนด มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานสําหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงจดัทาํโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

2.8  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ กาํหนดให้มีการจดัตั้งกองทุนข้ึนมากองทุนหน่ึงเรียกว่า 
“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน” ในกระทรวงพลงังาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใชจ่้ายเพ่ือ
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

2.8.1  แหล่งเงนิกองทุนฯ   
กองทุนฯ ประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
(2)  เงินท่ีผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และผูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าชเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัรตอ้งนาํส่งเขา้กองทุนฯ 
(3)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า 
(4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(5)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศ 
(6)  เงินดอกผลและประโยชนท่ี์เกิดจากกองทุนน้ี 
2.8.2  วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิกองทุนฯ  
วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินกองทุนฯ ไวด้งัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสาํหรับการลงทุนและดาํเนินงานในการอนุรักษพ์ลงังาน
หรือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
(2)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสําหรับการลงทุนและดาํเนินงานในการ
อนุรักษพ์ลงังานหรือเพ่ือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการอนุรักษพ์ลงังาน 
(3)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนใหแ้ก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา หรือองคก์รเอกชนในเร่ือง
ต่อไปน้ี   
(3.1)  โครงการทางดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือโครงการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังาน 
(3.2)  การคน้ควา้ วิจยั การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา การส่งเสริมและการอนุรักษ์
พลงังาน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังาน และเก่ียวกบัการกาํหนด
นโยบายและวางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน 
(3.3)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเก่ียวกบัพลงังาน 
(3.4)  โครงการสาธิต หรือโครงการท่ีริเร่ิมใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ขอ้มูล และการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
การพฒันาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน และการป้องกนัและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการ
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อนุรักษพ์ลงังาน 
(4)  เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 
 
2.9  สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีจะตอ้งจดัให้มีการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งการจดัให้มีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และวสัดุท่ีจาํเป็นเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน หรือผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์พลงังาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือไดต้าม
มาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ขอรับยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามพระราชบญัญติัน้ีไดต้ามมาตรา ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียม
พิเศษการใชไ้ฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกาํกบัดูแลในลกัษณะของค่าปรับท่ีใชเ้ป็นบทลงโทษสาํหรับเจา้ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไม่ดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความใน
มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมผูน้ั้นตอ้งชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าเขา้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง ทั้งน้ีจะ
ไดก้ล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ 2.10 ต่อไป 

(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัน้ี 
(มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งน้ี เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัประการหน่ึงของการจดัตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานข้ึนมากเ็พ่ือใชเ้ป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนใหแ้ก่เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมใน
การดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๒๕ 

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานหรือเจา้ของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหมี้การอนุรักษ์
พลงังาน แต่ตอ้งการจะดาํเนินการใหมี้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รือระบบควบคุมการทาํงานของ
ตนเองเพ่ือทาํการอนุรักษพ์ลงังาน ใหมี้สิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือไดเ้ช่นเดียวกนั 
 

2.10  การชําระค่าธรรมเนียมพเิศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์ 
 

นอกเหนือจากมาตรการกาํกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลกัษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบญัญติัน้ียงัมีการ
กาํหนด “ค่าธรรมเนียมพเิศษการใช้ไฟฟ้า” ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไม่ดาํเนินการ
อนุรักษพ์ลงังานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
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ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าดงักล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีซ้ือหรือไดม้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอตัราท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานกาํหนดข้ึนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง 

เม่ือมีกรณีท่ีตอ้งดาํเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังานมีหนงัสือแจง้ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม
พิเศษการใชไ้ฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือน
ถดัไปนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากอธิบดี โดยใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผูจ้ดัเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีซ้ือหรือ
ไดไ้ปจากตนพร้อมกบัการจดัเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจาํเดือน และนาํส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามมาตรา ๔๔ 

ในระหว่างท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า   ให้คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานพิจารณาระงบัสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชัว่คราวได ้หรือให้ระงบั หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็น
การชัว่คราวในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดงักล่าวไดรั้บการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แลว้ได้
ตามท่ีเห็นสมควรตามมาตรา ๔๕ 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ให้ชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า 
หากไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้ใหอุ้ทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้ โดยการอุทธรณ์ดงักล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามกฎหมาย เวน้แต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการ
ทุเลาการบงัคบัตามกฎหมายนั้นไวช้ัว่คราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งน้ี รัฐมนตรีตอ้งพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จ
โดยเร็ว และคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุดตามมาตรา ๕๒ 
 

2.11  บทกําหนดโทษ 
 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ เป็นกฎหมายท่ีเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมแต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พระราชบญัญติัมีสภาพบงัคบั จึงตอ้งมีบทกาํหนดโทษใน
ลกัษณะของค่าปรับสําหรับผูท่ี้ไม่ดาํเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมไม่ดาํเนินการจดัการพลงังานตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง การไม่แจง้แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังาน รวมถึงการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานไดร้ายงานผลการตรวจสอบ
ฯ อนัเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอ่ืนๆ สําหรับบทกาํหนดโทษของผูท่ี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัและกฎหมายลาํดบัรองของพระราชบญัญติัน้ีมีดงัต่อไปน้ี 
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ลักษณะของการกระทาํความผดิ บทลงโทษ 
1.  เจา้ของโรงงานควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือเหตุผลใน
การมีคาํขอใหอ้ธิบดีผอ่นผนัการท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อนัเป็นเทจ็   

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจาํทั้ง
ปรับ (มาตรา ๕๓) 

2.  เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมผูใ้ดไม่ปฏิบติั
ตามคาํสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ท่ีสั่งให้ผูน้ั้น
แจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพื่อตรวจสอบใหก้ารอนุรักษ์
พลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
(มาตรา ๕๔) 

3.  เจา้ของโรงงานควบคุม เจา้ของอาคารควบคุม หรือผูรั้บผิดชอบ
ด้านพลงังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อนัไดแ้ก่ กฎกระทรวงในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 -  การกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานให ้
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั 
-  การกาํหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 
ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานประจาํในโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกาํหนดคุณสมบติัและ 
หนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
(มาตรา ๕๕) 

4.  ผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน การใช้
พลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวสัดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใ้ดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อนัเป็นเท็จหรือไม่ตรง
ตามความเป็นจริง 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาํทั้ง
ปรับ (มาตรา ๕๖) 
 
 

5.  ผูใ้ดไม่ส่งเงินเขา้กองทุนหรือส่งเงินเขา้กองทุนไม่ครบตาม
จาํนวนท่ีตอ้งส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖หรือมาตรา ๓๗ 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี 
ห รื อป รั บตั้ ง แ ต่  1 0 0 , 0 0 0  บาท ถึ ง 
1 ,000 ,000  บาท  หรือทั้ งจําทั้ งป รับ 
(มาตรา ๕๘) 

6.  ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๔๗ (๒) 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
(มาตรา ๖๐) 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
1. จนถึงปัจจุบนั พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไดมี้การประกาศบงัคบัใชแ้ลว้ 2 ฉบบั คือ 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 

2. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดผ้า่นการพิจารณาจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
และไดมี้พระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2535 

3. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 และให้มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนด 180 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

4. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ประกอบดว้ยบทบญัญติัทั้งส้ิน 9 หมวด 
5. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อกํากับดูแล ส่งเสริม และ

สนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดว้ยการผลิตและใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วสัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานข้ึนในประเทศและใหมี้
การใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

6. โรงงานหรืออาคารใดจะเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่  ยอ่มเป็นไปตามท่ีพระราช
กฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้
กาํหนดไว ้

7. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึงโรงงานหรืออาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานให้ใช้
เคร่ืองวดัไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต ์
หรือ 1,175 กิโลโวลตแ์อมแปร์ข้ึนไป หรือโรงงานหรืออาคารท่ีใชไ้ฟฟ้าจากระบบของผูจ้าํหน่ายพลงังาน 
และพลงังานความร้อน หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่า
พลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ลา้นเมกะจูลข้ึนไป 

8. การคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังาน  กรณีไฟฟ้า ให้คาํนวณปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมง
แลว้คูณดว้ย 3.60 

9. กรณีความร้อนจากไอนํ้า ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า  

Es = (hs - hw) x S x eff. 
กรณีพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน ให้คาํนวณปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้า
เทียบเท่า 

Ef = F x HHV x eff. 



ตอนท่ี 1 บทที ่2พระราชบัญญตัิการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ 
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10. การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 7 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 
(1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
(2)  การป้องกนัการสูญเสียพลงังาน 
(3)  การนาํพลงังานท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
(4)  การเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอีกประเภทหน่ึง 
(5)  การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าดว้ยวิธีปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า การลดความตอ้งพลงัไฟฟ้าสูงสุด

ในช่วงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของระบบการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระและวิธีการอ่ืน 
(6)  การใชเ้คร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทาํงานและวสัดุท่ีช่วยใน

การอนุรักษพ์ลงังาน 
(7)  การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

11. การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 7 ขอ้ดงัต่อไปน้ี  
(1)  การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 
(2)  การปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
(3)  การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวสัดุก่อสร้างนั้นๆ 
(4)  การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(5)  การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 
(6)  การใชร้ะบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(7)  การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

12. อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานมีอาํนาจออกคาํสั่งให้เจ้าของโรงงานหรืออาคาร
ควบคุมรายใดแจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน  และให้เจา้ของรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่นั้น 

13. ในกรณีท่ีเจา้ของโรงงานหรืออาคารควบคุมใชพ้ลงังานตํ่ากว่าขนาดหรือปริมาณท่ีกาํหนดท่ีจะเป็นโรงงาน
หรืออาคารควบคุม และจะใชพ้ลงังานในระดบัดงักล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน สามารถ
ขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามกฎหมายและรอหนงัสือแจง้ผลจากอธิบดี 

14. หากไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้ผลดงักล่าวในขอ้ 13 ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้และคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรี
ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

15. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมมีหนา้ท่ี 3 ขอ้คือ  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจดัใหมี้
การจดัการพลงังานและปฏิบติัตามคาํสัง่ของอธิบดี 

16. ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทาํงานในโรงงานหรืออาคารอยา่งนอ้ย 3 ปี 

โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 
(2)  เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

ตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 
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(3)  เป็นผูส้ําเร็จการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัท่ี
อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(4)  เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(5)  เป็นผูท่ี้สอบได้ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดจากการจัดสอบผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานซ่ึงจัดโดยกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

17. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกนัมีขนาดตํ่ากว่า 3,000  กิโลวตัต ์หรือ 3,530 กิโลโวลตแ์อมแปร์ หรือมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังาน
ความร้อนจากไอนํ้า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
รวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังาน
ไฟฟ้าตํ่ากวา่ 60 ลา้นเมกะจูล ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอยา่งนอ้ย 1 คน 

18. หากมีการใชเ้กินปริมาณท่ีกาํหนดในขอ้ 17  ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่นอ้ยกว่า 2 คน โดย
อยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้  (4) หรือ (5) สาํหรับผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจาํนวนท่ีเหลือตอ้งมี
คุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 5 ประการท่ีกาํหนดในขอ้ 16 

19. ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  บาํรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานเป็นระยะๆ  
 (2)  ปรับปรุงวิธีการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน 
 (3)  ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการจดัการพลงังาน  
 (4)  ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมปฏิบติัตามคาํสัง่ของอธิบดี 

20. เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานต่ออธิบดีกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

21. กรณีท่ีไม่สามารถจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหัวขอ้ (4) หรือ (5) ภายใน 180 วนั 
ตามท่ีกาํหนดได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ให้เจา้ของ
โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนงัสือช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดี
และใหอ้ธิบดีมีอาํนาจอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 

22. ในกรณีท่ีตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ 1 คนเม่ือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพน้จากหนา้ท่ีใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุม  จดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานขึน้แทนภายใน 90 วันนบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังานเดิมพน้จากหนา้ท่ี และแจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

23. ในกรณีท่ีตอ้งมีผูรั้บผิดชอบอย่างน้อย  2คนเม่ือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสพน้จากหน้าท่ีให้เจา้ของ
โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโส ขึน้แทนภายใน 180 วัน 
นบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานเดิมพน้จากหนา้ท่ี และแจง้ให้อธิบดีทราบโดยทนัทีกรณีท่ีไม่สามารถ
จดัไดต้ามกาํหนด ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนงัสือช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดี และใหอ้ธิบดีมีอาํนาจอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่
วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
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24. การจัดการพลงังานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.  2552 

25. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานข้ึนมาคณะ
หน่ึง ซ่ึงข้ึนตรงต่อเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกาํหนดโครงสร้าง อาํนาจ
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน โดยจดัทาํเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้
ทราบทัว่กนั 

26. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานอยา่งนอ้ยตอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
(1)  ดาํเนินการจดัการพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และวิธีการจดัการพลงังานของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
(2)  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัการตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้ งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึก ของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)  ควบคุมดูแลให้การจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน  

(4)  รายงานผลการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(5)  เสนอแนะเก่ียวกบัการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวิธีการจดัการพลงังานให้
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

(6)  สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 
27. การประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้  โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึง

สถานภาพการจดัการพลงังานขององคก์รท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในดา้นใด  และนาํ
ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดาํเนินการจดั
การพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป 

28. ในการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้นั้น  ให้คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานใชต้าราง
ประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix)ซ่ึงคณะทาํงานฯ จะตอ้งทาํการประเมิน
องค์ประกอบที่สําคัญ 6 ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 
ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพนัธ์  และการลงทุน โดยตอ้งประเมินแต่ละองคป์ระกอบอยา่งเป็นกลาง
เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลงังานท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัได้มากท่ีสุด หลงัจากนั้นจึงกําหนด
เป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วนเพื่อกาํหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพ์ลงังานต่อไป   

29. นโยบายอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(1)  ขอ้ความระบุว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุม 
(2)  นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมนั้น 
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(3)  การแสดงเจตจาํนงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 
(5)  แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามวิธีการจัดการพลงังาน

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์
พลงังานท่ีจดัทาํข้ึน 

30. การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน ใหท้าํการตรวจสอบและประเมินการใชพ้ลงังานท่ีมีนยัสาํคญัทุก
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการ
ผลิตและการบริการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้
พลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนาํไปสู่การประเมินการใชพ้ลงังานในระดบัองคก์ร ระดบั
ผลิตภณัฑ ์หรือการบริการ และระดบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

31. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน
ท่ีประสงคจ์ะให้ลดลง โดยกําหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิมหรือกําหนดระดับของการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาํเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงแผน
อนุรักษพ์ลงังานอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยระยะเวลาของการดาํเนินการ การลงทุน และผลท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการดาํเนินการ 

32. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีแผนการฝึกอบรมและจดัให้มีกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขา้ร่วมฝึกอบรมและ
ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกให้เกิดความตระหนกัถึงผลกระทบจาก
การใชพ้ลงังาน และเผยแพร่ใหบุ้คลากรดงักล่าวทราบอยา่งทัว่ถึง 

33. เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตอ้งควบคุมดูแลให้มีการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลงังาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน 

34. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การตรวจติดตาม และประเมินผลการจดัการพลงังาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

35. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของการจดัการพลงังานตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

36. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน
โดยผู้ตรวจสอบและรับรองทีไ่ด้ขึน้ทะเบียนไวก้บักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

37. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งส่งรายงานดงักล่าวให้แก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 

38. ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจํานวน 263 ใบอนุญาต ประกอบด้วยบุคคล
ธรรมดา 169 ใบอนุญาต และนิติบุคคล 94 ใบอนุญาต (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2562) 
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39. การจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานให้กระทาํโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ 
พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์โดยนาํส่งดว้ยตนเอง หรือจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยให้
ถือวนัท่ีลงทะเบียนเป็นวนัส่งรายงาน 

40. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ กาํหนดให้มีการจดัตั้งกองทุนข้ึนมากองทุนหน่ึงเรียกว่า 
“กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน” ในกระทรวงพลงังานเพ่ือให้เป็นทุนหมุนเวียนและใชจ่้ายเพ่ือ
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

41. กองทุนฯ ประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 
(1)   เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
(2)  เงินท่ีผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และผูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าชเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัรตอ้งนาํส่งเขา้กองทุน 
(3)   เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า 
(4)   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(5)   เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือ

องคก์ารระหวา่งประเทศ 
(6)  เงินดอกผลและประโยชนท่ี์เกิดจากกองทุนน้ี 

42. เจา้ของโรงงานควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคาํขอให้อธิบดีผ่อนผนัการท่ีตอ้งปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัน้ีอันเป็นเท็จตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้ง
จาํทั้งปรับ 

43. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของอธิบดีท่ีสั่งให้ผูน้ั้ นแจ้ง
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

44. เจา้ของโรงงานควบคุม เจา้ของอาคารควบคุม หรือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง
ในเร่ืองการกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

45. เจา้ของโรงงานควบคุม เจา้ของอาคารควบคุม หรือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง
ในเร่ือง ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน ใหค้รบคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

46. ผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน การใช้พลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ และ
คุณภาพวสัดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน  ผูใ้ดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง  อนัเป็นเท็จ
หรือไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

47. ผูใ้ดไม่ส่งเงินเขา้กองทุนหรือส่งเงินเขา้กองทุนไม่ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งส่งต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 
เดือนถงึ 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถงึ 1,000,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

48. ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๔๗ (๒)ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกิน 5,000บาท 
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เอกสารอา้งอิง 
[1] กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาต หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานพ.ศ. 2555. 
[2] กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. 2552. 
[3] กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552. 
[4] ส่วนกองทุน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน. 2551. คู่มือความรู้
เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ใน
ส่วนของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม. 
[5] ส่วนกองทุน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน. 2551. ตาราง 
เปรียบเทียบพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 เฉพาะมาตราท่ีมีการ 
แกไ้ขตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550. 
[6] กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน. 2550. หลกัสูตรฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 
(ผชพ.) ระดบัสามญั: กฎหมายและความรู้พื้นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน. 
[7] แบบขอ้มูลการใชพ้ลงังานเพ่ือวินิจฉยัการเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
[8] พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  
125 ตอนท่ี 87 ก. 4 ธนัวาคม 2550. 
[9] พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550). 
[10] สาํนกักาํกบัและอนุรักษพ์ลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวง 
พลงังาน. 2548. ขอ้แนะนาํการอนุรักษพ์ลงังานตามการพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 สาํหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม. 
[11] พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540. 
[12] พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538. 
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 บทที3่ 
การจดัการพลังงาน 

(Energy Management) 
 
 
 
ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2535 โดยมี
เจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหเ้กิดวินยัในการอนุรักษพ์ลงังานและมีการลงทุนในการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงาน
และอาคารเป็นสาํคญัแต่เน่ืองจากพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดใ้ชบ้งัคบัมา
นาน  จึงทาํให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม  ครอบคลุมกิจกรรมการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาค
ส่วน รวมทั้งให้มีการกาํหนดเร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดดา้นเทคนิค หรือเร่ืองท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามการ
พฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีดา้นเศรษฐกิจและสงัคม โดยใหรั้ฐมนตรีสามารถออกเป็นประกาศเพ่ือเปิดโอกาส
ใหมี้การปรับเปล่ียนกฎหมาย ในส่วนรายละเอียดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และทนัเวลา 
 
สําหรับเคา้โครงการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ไดก้าํหนดให้
เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการ
กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานท่ีผ่านมาโดยทัว่ไปแลว้จะมุ่งเน้นการปรับปรุงอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมเพียงดา้นเดียว ไม่ไดมี้การดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานอย่างเป็นระบบ ทาํให้ผลการ
อนุรักษพ์ลงังานของแต่ละหน่วยงานไม่มีความยัง่ยนื 
 
ดงันั้น เพื่อใหก้ารดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดาํเนินไปอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) จึงไดพ้ฒันาวิธีการจดัการพลงังานซ่ึงเป็นการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานทั้ง
ทางดา้นพฤติกรรม จิตสาํนึก วิธีการจดัการการใชพ้ลงังาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ท่ีไดมี้การบูร
ณาการอยา่งมีระบบ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมขององคก์รแต่ละแห่ง 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน   
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กฎกระทรวงดงักล่าวมีแนวทางการจดัทาํโดยการอา้งอิงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเป็นสากลดงัเช่น ISO 9001:2000 
ISO 14001 มอก.-18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ DA2403E:2001 Energy 
Management-Specifications  
 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังานตระหนักดีว่าการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) นั้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจาํเป็นตอ้งทราบ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง พพ. จึงไดจ้ดัทาํคู่มือพฒันาระบบการจดัการพลงังานสาํหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมฉบบัน้ีข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงฯ 
ดงักล่าว เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฎหมายไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1. บอกหลกัการสาํคญัของการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวง

กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
2. อธิบายการดาํเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุมตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3.1     บทนํา 
 
3.1.1 วตัถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ไดเ้ล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จดัการพลงังานท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กร กล่าวคือ การใช้พลงังานภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดาํเนินการจดั
การพลงังานข้ึนภายในองคก์ร ทั้งน้ี เพ่ือให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใชพ้ลงังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และย ัง่ยนื 
 
3.1.2 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
จากขอ้กาํหนดตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาไดจ้ากภาคผนวก ก6) ซ่ึงกาํหนดให้โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม จาํเป็นตอ้งเร่ิมใหมี้วิธีการจดัการพลงังานเพ่ือใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยวิธีการจดัการพลงังานนั้นตอ้งมีการปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดาํเนินการท่ีดีและ
เหมาะสมกบัองคก์ร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจดัการพลงังาน การดาํเนินการสามารถแบ่งออกได้
เป็น 8 ขั้นตอนดงัน้ี 

(1) การแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
(3) การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
(4) การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 
(5) การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
(6) การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงแผนฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

ทั้งน้ี โดยรายละเอียดของการดาํเนินการในบางขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนในขอ้ (4) - (8) ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงพลงังานเร่ือง “หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552” ดว้ย 
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ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
 

3.1.3 คาํนิยาม 

คาํนิยาม ความหมาย 

การจดัการพลงังาน ระบบการดาํเนินงานภายในองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และ
ขั้นตอนการดาํเนินการ โดยมีการทาํงานประสานกนัอยา่งมีระเบียบและแบบแผน เพื่อ
ปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว  ้หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายทางด้านพลังงานท่ี
กาํหนดไว ้

การใชพ้ลงังาน 
ท่ีมีนยัสาํคญั 

การใช้พลงังานในปริมาณท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลงังาน
โดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งช้ีถึงศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานได ้

องคก์ร โรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุม 

1. การแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 

3. การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

4.การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 

5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผน
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

7. การตรวจติดตามและประเมินการจดั
การพลงังาน 

6. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน  
การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย 

และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
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คณะทาํงานดา้น 
การจดัการพลงังาน 

กลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมซ่ึง
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการดาํเนินการดา้นต่าง  ๆท่ีเก่ียวกบัการจดัการพลงังานทั้งหมด 

ผูต้รวจสอบพลงังาน ผูมี้อาํนาจในการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน   แทนพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงข้ึนทะเบียนกบั พพ. ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี   ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานแต่งตั้ งให้ปฏิบติัตาม  กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

  
3.1.4 เค้าโครงการบังคบัใช้ตามพระราชบัญญตัฯิ  
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) รวมถึงกฎหมายลําดับรอง 
(กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี ไดก้าํหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดงัน้ี 

1) ต้องดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานตามขอ้กาํหนดใน
กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถึงการจัดทาํรายงานการจัดการพลังงาน การตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลงังานจากผูต้รวจสอบพลงังานท่ีข้ึนทะเบียนกบั พพ. และการจดัส่งรายงานการจดัการพลงังาน
พร้อมกบัรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็น
ประจําทุกปี 

2) ต้องจัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานประจาํในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมี
จํานวนและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าท่ีและจํานวนของ
ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี สาํหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ขนาด
มิเตอร์หรือหมอ้แปลงติดตั้งตั้งแต่ 3,000 กิโลวตัต ์ ข้ึนไป) ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโส
เพิ่มข้ึนอีกอย่างนอ้ย 1 คน โดยผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานดงักล่าวตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัซ่ึงสําเร็จการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนักบัท่ี
อธิบดีให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผูท่ี้สอบได้ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดจากการจัดสอบผูรั้บผิดชอบด้าน
พลงังานซ่ึงจดัสอบโดย พพ. 
(รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานสามารถศึกษาไดจ้ากคู่มือการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังาน ซ่ึงจดัทาํโดย พพ. และอา้งอิงในภาคผนวก ข) 

3) ต้องปฏบัิตติามคาํส่ังของอธิบด ี(ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แลว้แต่กรณี) ท่ีสั่งให้
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม แจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบ
ใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ย
เร่ืองเก่ียวกบัวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงว่าดว้ยเร่ือง
เก่ียวกบัผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ดงักล่าวขา้งตน้ 
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การดาํเนินการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ได้กาํหนดให้มีการประกาศใช้
กฎหมายลาํดับรองเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ท่ีสาํคญัสาํหรับดาํเนินการบงัคบัใช ้ดงัน้ี 

(1) พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
(2) กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(3) กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 
(4) กฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอรับ

ใบอนุญาตการอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน 
(5) กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ

ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 
(6) กฎกระทรวงวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุเพื่อการอนุรักษ์

พลงังาน  

ทั้งน้ี โดยมีเคา้โครงการบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญติัฯ ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวงกําหนด 
มาตรฐานประสิทธิภาพ 
ของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ฯ 
(ออกตามมาตรา 23(1)) 

พระราชบัญญตักิารส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญตัิการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.2550) 

พระราชกฤษฎกีา 
กาํหนดโรงงาน/อาคารควบคุม  

(ไม่มีการแกไ้ข) 

กฎกระทรวงกําหนด 
มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์

และวธีิการจดัการพลงังานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1)) 

กฎกระทรวงกําหนด 
คุณสมบติั หนา้ท่ี และ  

จาํนวนของผูรั้บผดิชอบดา้น
พลงังาน  

(ออกตามมาตรา 9(2) และ 21(2)) 

กฎกระทรวงกําหนด 
ประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลงังาน (ออกตามมาตรา 19) 

กฎกระทรวงกําหนด 
คุณสมบติัของผูรั้บใบอนุญาต  

และหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และ
การต่ออายใุบอนุญาตตรวจสอบและ

รับรองการจดัการพลงังาน 
(ออกตามมาตรา 48/1) 
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3.2 ระบบการจัดการพลังงาน 
จากเคา้โครงการบงัคบัใช้ตามพระราชบญัญติัฯโดยเฉพาะในเร่ืองมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อให้เกิดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
วิธีการจัดการพลังงานจึงต้องอาศยัการปฏิบติัอย่างเป็นขั้นตอน รวม 8 ขั้นตอนโดยแต่ละขั้นตอนต้อง
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีสาํหรับการดาํเนินการและการตรวจสอบ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.2.1 ขั้นตอนที ่1 การแต่งตั้งคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน 

 
1) ข้อกําหนด 
 

“ขอ้ 5 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีคณะทาํงานดา้นการจดั
การพลงังาน รวมทั้งกาํหนดโครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานดา้นการจดั
การพลงังาน โดยจดัทาํเป็นเอกสารเผยแพร่ใหบุ้คลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานอยา่งนอ้ยตอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
(1) ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการ 
        พลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบติัการตามนโยบาย

อนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งจดัการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือ
สร้างจิตสาํนึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการ
จดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือ
เจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเก่ียวกบัการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการ 
       พลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมพิจารณา 
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตาม

กฎกระทรวงน้ี” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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จากขอ้กาํหนดเห็นไดว้า่ ความสาํเร็จของการพฒันาและนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชภ้ายในองคก์รท่ีสาํคญั
ท่ีสุด คือ การมีคณะทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดงันั้นเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานข้ึน  เพื่อทําหน้าท่ีควบคุมดูแล  ดําเนินการ 
ประสานงาน และรายงานผลการจดัการพลงังานในองคก์ร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดาํเนินการ
จัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีองค์กรได้กําหนดข้ึน โดยคณะทาํงานด้าน
การพลงังานท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น อาจอยูใ่นรูปของ คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน (ในคู่มือน้ีจะอา้งอิงคาํว่า “คณะ
ทํางานฯ” แทน “คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน”) ซ่ึงข้ึนตรงต่อเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุม ทั้งน้ีตอ้งมีคาํสั่งประกาศแต่งตั้งคณะทาํงาน พร้อมทั้งระบุ อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะทาํงานใหช้ดัเจน และตอ้งเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานใหแ้ก่พนกังานทุกคนในองคก์รรับทราบ
อย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัด
การพลงังาน 
 

2) ข้อเสนอแนะการปฏบัิติตามข้อกําหนด 

การแต่งตั้งคณะทาํงานควรดาํเนินการดงัน้ี 

(1) เร่ิมจากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมกาํหนดให้มี
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและควรให้เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงสร้างภายในองคก์ร 

(2) การพฒันาโครงสร้างคณะทาํงานมีความสําคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากการ
จดัให้มีการจดัการพลงังานข้ึนภายในองคก์รนั้น มีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการ
อนุรักษพ์ลงังานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดงันั้น วิธีการจดัการพลงังานจึงอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะการพฒันา (ระยะเร่ิมแรก) และระยะบริหาร(ระยะยาว) ดงันั้น คณะทาํงานท่ีจดัตั้งข้ึนมานั้น ตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัระยะการดาํเนินการดว้ย 
(2.1) ระยะการพฒันา โดยทัว่ไปคณะทาํงานฯท่ีจดัตั้งข้ึนควรประกอบดว้ย 

ก. หัวหน้าคณะทาํงาน 1 ตาํแหน่ง: มาจากตวัแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีมีความสามารถในการ
ดาํเนินการประชุม  มีความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังาน และเป็นท่ียอมรับภายในองคก์ร 

ข. เลขานุการ 1 ตาํแหน่ง: เป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพลงังานและดาํเนินกิจกรรมดา้นพลงังานและควรเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานในองคก์ร 

ค. สมาชิก 3-5 ตาํแหน่ง: มาจากตวัแทนแผนกหรือหน่วยงานท่ีสาํคญั เช่น วิศวกรกระบวนการผลิต 
วิศวกรไฟฟ้า  หรือ  ผู ้ท่ี มีความรู้ เ ก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค  เ ช่น  ระบบไอนํ้ า  ระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ (ในบางกรณี องคก์รอาจแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารสํานกังานหรือ
เจา้หน้าท่ีดา้นประชาสัมพนัธ์ เพ่ือช่วยงานในดา้นเอกสารการประชาสัมพนัธ์และการกระจาย
ขอ้มูล ข่าวสาร หรืออาจแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชีดว้ยก็ได ้เพื่อพิจารณาสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณ)  



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 

3-9 

(2.2) ระยะการบริหารการกาํหนดโครงสร้างและบุคลากรท่ีเหมาะสมมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับในระยะ
บริหาร ท่ีสาํคญัเราตอ้งกาํหนดให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์รนั้นๆ  ในการจะกาํหนดโครงสร้าง
คณะทาํงานฯให้เป็นแบบใดท่ีเหมาะสม สามารถดาํเนินการประเมินดว้ยคาํถามและพิจารณาคาํตอบ  
2 ขอ้ คือ 
ก. องคก์รของท่านยอมรับความเส่ียงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ไดใ้นระดบัใด 

(คาํตอบ คือ สูงหรือตํ่า) 
ข. องคก์รของท่านมีการมอง/วางแผนงานอยา่งไร  

(คาํตอบ คือ มีการวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว) 

เม่ือไดค้าํตอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ องคก์รสามารถประเมินวฒันธรรมขององคก์รไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบั
รูปท่ี 3.2-1 ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละวฒันธรรมองคก์รไดแ้สดงในตารางท่ี 3.2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่3.2-1 การประเมินวฒันธรรมองคก์ร 

ตวัอยา่งเช่น ถา้คาํตอบคือระดบัความไม่แน่นอนสูง แผนงานระยะยาว วฒันธรรมองคก์รคือ TEAM  ดังนั้ น 
คณะทาํงานฯท่ีมีโครงสร้างเหมาะสมกับองค์กรควรมาจากตวัแทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้
พลงังาน   เพ่ือกาํหนดทิศทางการอนุรักษพ์ลงังาน และช่วยกนัผลกัดนัมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

การวางแผนระยะยาว 

ระดบัความไม่แน่นอนทีย่อมรับไดสู้ง 

การวางแผนระยะส้ัน 

ระดบัความไม่แน่นอนทีย่อมรับได้ตํา่ 
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ตารางที ่3.2-1 ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ร 

วฒันธรรมขององค์กร ลักษณะวฒันธรรมองค์กร โครงสร้างทีเ่หมาะสม 

1. แบบ Entrepreneurial  
 

 ยอมรับความเส่ียงไดสู้ง 
 มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น 
 เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ
ครอบครัว 

ควรให้คณะทาํงานฯเป็นศูนย์กลาง และ
ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้ของ ซ่ึงจะ
ทาํให้สามารถดําเนินงานข้ามหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ การลงทุนควรมุ่งโครงการท่ีให้
ผลตอบแทนสูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว 
ในกรณีท่ีองค์กรขนาดเล็กมีพนักงานไม่
มาก  เจ้าของกิจการอาจจะเป็นหัวหน้า
คณะทาํงานฯด้วยตนเอง โดยมีพนักงาน
ในองค์กรร่วมเป็นคณะทํางานฯ  ทั้ ง น้ี
เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดขององค์กร
นั้นๆ 

2. แบบ Team   มองการณ์ไกลและรับความเส่ียงไดสู้ง 
 มีความเป็นประชาธิปไตยและความ
ร่วมมือในองคก์รสูง 

 อาํนาจการตดัสินใจอยูท่ี่คณะกรรมการ  

คณะทํางานฯควรมาจากตัวแทนของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้พลงังาน   
เพื่อกาํหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน 
และช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์
พลงังาน 

3. แบบ Hierarchic 
 

 

 เน้นความอยู่รอดขององค์กร ไม่ชอบ
ความเส่ียง 

 ผูน้าํมกัเป็นพวกอนุรักษนิ์ยม 
 เน้นการควบคุม ความปลอดภัยและ
ความมัน่ใจ 

 คุน้เคยกับกฎระเบียบ ให้ความสําคญั
กบัโครงสร้าง 

 อาํนาจการตดัสินใจถูกกาํหนดภายใต้
กฎระเบียบ 

 มีแนวทางการปฏิบติัขององคก์ร 

กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วน
หน่ึงในโครงสร้างองค์กร มีขั้นตอนการ
รายงานท่ีชัดเจน มีการทาํงานเป็นระบบ 
เช่น ระบบการรายงานขอ้มูล ระบบการ
ติดตามตรวจสอบ เป็นตน้ 

4. แบบ Market  
 

 

 รับความเส่ียงไดต้ ํ่า มองผลระยะสั้น 
 ตอบรับความตอ้งการลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ผูบ้ริหารมกัเป็นผูก้าํหนดแนวทางการ
ดาํเนินงาน 

 เนน้ผลผลิต การแข่งขนั และผลสาํเร็จ 

มีคณะทํางานด้านพลังงานย่อยหลายๆ 
หน่วย  โดย มีก า รทํา ง าน ข้ึนตรง ต่อ
คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานกลาง 
พร้อมทั้ งมีการสร้างระบบการรายงาน
ขอ้มูลการติดตามและการตรวจสอบ 
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(3) เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัทาํหนงัสือแต่งตั้งคณะทาํงานฯ และกาํหนด
อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานฯอยา่งชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือเจา้ของโรงงานควบคุม
หรือเจา้ของอาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 

อํานาจหน้าทีข่องคณะทาํงานฯต้องกําหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระดงันี ้
ก. ดําเนินการจัดการพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษ์พลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน 
ข. ประสานงานกบัหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบาย อนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานรวมทั้ งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้
เหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

ค. ควบคุมดูแลให้วิ ธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

ง. รวบรวมข้อมูลการใชพ้ลงังานท่ีผ่านมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ภายในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม 

จ. ตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัของหน่วยงานต่างๆ 
ฉ. ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจดัการพลงังานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดาํเนินงานท่ี

หน่วยงานแต่ละหน่วยไดจ้ดัทาํข้ึน 
ช. รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 
ซ. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสมํ่ า เสมอ  พร้อมทั้ งรวบรวม   

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบายและวิธีการจดัการพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคาร    ควบคุม
หรือผูบ้ริหารระดบัสูงรับทราบ 

ฌ. สนับสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงกาํหนด
มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

 
(4) เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งประกาศคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯใหพ้นกังานทุก
คนในองคก์รรับทราบ และมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ ทั้งน้ีใหส่ื้อสารหรือเผยแพร่คาํส่ังแต่งตั้งโดยการติด
ประกาศหรือจดัทาํเป็นหนงัสือเวียนหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร (ดูตวัอยา่งคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงาน
ดา้นการจดัการพลงังานดงัรูปท่ี 3.2-2) 
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คาํส่ังแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
   

เพื่อให้การดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานข้ึนมา โดยประกอบดว้ยตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการ
ทาํงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามนโยบายและวตัถุประสงค ์ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1.  .................................................... ประธานคณะทาํงาน 
2.  .................................................... คณะทาํงาน 
3.  .................................................... คณะทาํงาน 
4.  .................................................... คณะทาํงาน 
5.  .................................................... คณะทาํงาน 
6.  .................................................... คณะทาํงาน 
7.  .................................................... คณะทาํงานและเลขานุการ 

 

โดยคณะทาํงานฯ มีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 
1. ดาํเนินการจดัการพลงังานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมท่ีกาํหนดข้ึน 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้ งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้
เหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิ ธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยกาํหนดใหมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

- รวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังานท่ีผา่นมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลงังานในปัจจุบนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการ

ดาํเนินงานท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยไดจ้ดัทาํข้ึน 
4. รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานอยา่งสมํ่าเสมอพร้อมทั้งรวบรวมขอ้เสนอแนะ

เก่ียวกบันโยบายและวิธีการจดัการพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงรับทราบ 

6. สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 
 

ทั้งน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี .......................เป็นตน้ไป 
 

ลงช่ือ.......................................... 
(.........................................) 

ตําแหน่ง.....(เจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง)..... 

 

รูปที ่3.2-2 ตวัอยา่งคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
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3) หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อการจดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

1. จดัทาํเอกสารคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ และลงนามในคาํสัง่แต่งตั้งนั้น 
2. กาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะทาํงานฯ 
3. เผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯใหบุ้คลากรรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
4. รับทราบและติดตามการทาํงานของคณะทาํงานฯ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดาํเนินงาน เช่น บุคลากร 

งบประมาณ เป็นตน้ 

หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 

1. ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 
3. จดัใหมี้การฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานใหแ้ก่พนกังาน 
4. ควบคุมดูแลใหก้ารจดัการพลงังานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน 
5. รายงานผลการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุมทราบ 
6. เสนอแนะการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ

โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมพิจารณา 
7. สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

หน้าทีข่องพนักงาน 

1. รับทราบคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ และอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะทาํงานฯ 
2. ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการจดัการพลงังานในหน่วยงานของตนอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ

และความคิดเห็นต่อการดาํเนินการจดัการพลงังานของคณะทาํงานฯ 
 
 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน   

3-14 

ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

1. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 1.1 มีการดาํเนินการแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการ 
      พลงังานหรือไม่ 
1.2 มีการจดัทาํเป็นเอกสารคาํสั่งแต่งตั้งและลงนามโดย

ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรือไม่ 

2. โครงสร้างของคณะทาํงานฯ 2.1 โครงสร้างของคณะทาํงานฯท่ีแต่งตั้งมีความ  
       เหมาะสมกบัโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร 
       ควบคุมหรือไม่ 

3. การกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 
ของคณะทาํงานฯ 

3.1 สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัทุกขอ้ของกฎกระทรวง 
      ขอ้ 5 หรือไม่ 

4. การเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ 4.1 ใหบุ้คลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได ้
      รับทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

5. วิธีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ 5.1 วิธีการเผยแพร่มีความเหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อ  
      การรับทราบของบุคลากรอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

6. มีเอกสาร/หลกัฐานยนืยนั 6.1 มีหลกัฐานแสดงวา่บุคลากรในโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงวา่มีการแต่งตั้ง 

     คณะทาํงานฯหรือไม่ 
 
4) หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1. ไม่มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ เป็นเอกสาร 1.  มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯ เป็นเอกสารแต่ไม่ได้

ลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะทาํงานฯ เลย 

2. มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
    ของคณะทาํงานฯสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัในบาง 
    ขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 5 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย 
วิธีการใดๆเลย 

3. มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย 
    วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/ 
    อาคารควบคุมรับทราบไม่ทัว่ถึง 
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3.2.2 ขั้นตอนที ่2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 
 

1) ข้อกําหนด 

 
“ขอ้ 3 วรรคสอง ในกรณีท่ีเป็นการนาํวิธีการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงน้ีมาใชเ้ป็นคร้ัง

แรกใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผา่นมา ก่อนการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)  

 
 
2) ข้อเสนอแนะการปฏบัิติตามข้อกําหนด 

สาํหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีเร่ิมนาํวิธีการจดัการพลงังานเขา้มาใชใ้นองคก์รเป็นคร้ังแรกนั้น 
อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยู่ของตนเอง เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมจึงตอ้งจดัให้มีการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานภายในองคก์รเบ้ืองตน้สาํหรับใชใ้น
การประเมินเปรียบเทียบเพื่อทาํให้ทราบถึงสถานภาพการจดัการดา้นพลงังานขององคก์รในปัจจุบนัว่ามี
จุดอ่อนหรือจุดแขง็ในดา้นใด หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน รวมทั้ งทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อไป โดยในการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานควรเร่ิมจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมก่อน แล้วจึงนําผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกคร้ัง 

ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้ขององคก์ร คณะทาํงานฯสามารถดาํเนินการโดยใช้ตารางประเมินการ
จดัการดา้นพลงังาน (Energy Management Matrix: EMM) ดงัตารางท่ี 3.2-3 ในการประเมินสถานภาพการจดั
การพลงังานเบ้ืองตน้ขององคก์รจะพิจารณาองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่างๆ  6 องคป์ระกอบ คือ นโยบาย การจดั
องคก์ร การกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ระบบขอ้มูลข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ และการลงทุน โดยแต่ละ
องคป์ระกอบจะมีคะแนนประเมินระหว่าง  0-4 คะแนน คณะทาํงานจะตอ้งทาํการประเมินองคก์รในแต่ละ
องคป์ระกอบอยา่งเป็นกลาง เพื่อใหท้ราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนั   จากนั้น
จึงนาํผลประเมินท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลสาํหรับการกาํหนดเป้าหมายในแต่ละองคป์ระกอบเพ่ือกาํหนดทิศทางของ
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมสาํหรับองคก์รต่อไป  

การทบทวนสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้น้ี จะใชเ้ฉพาะเม่ือมีการนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชเ้ป็น
คร้ังแรกเท่านั้น เม่ือระบบการจดัการพลงังานดาํเนินการไปได้ครบถว้นตามขอ้กาํหนดแลว้ ผลจากการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน (ขั้นตอนท่ี 8) จะถูกนาํไปใชใ้นการทบทวน
นโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานในรอบต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมีการดาํเนินการจัดการพลงังานไปแลว้เป็น
ระยะเวลาหน่ึง เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมควรจดัให้มีการประเมินสถานภาพการจดั
การพลังงานภายในองค์กรของตนเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 
 

ตวัอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 

การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้เของโรงงานโดยใชต้ารางประเมินการจดัการดา้นพลงังาน
อาจเร่ิมจากการตั้งคาํถามเพ่ือประเมินถึงการจดัการพลงังานในปัจจุบนัขององคก์รตามองคป์ระกอบของการ
จดัการพลงังานทั้ง 6 องคป์ระกอบ (ดงัตวัอย่างคาํถามในรูปท่ี 3.2-2) เม่ือไดค้ะแนนจากการประเมินจาก

คาํถามในทุกองค์ประกอบแล้ว ให้ทาํการลากเส้นเช่ือมต่อ
ระหว่างจุดตามคะแนนท่ีได้ และทําการวิ เคราะห์การจัด
การพลงังานของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปร่างของลกัษณะ
เส้นท่ีไดจ้ากการประเมินกบัรูปร่างของเส้นแบบต่างๆ ท่ีแสดง
ในตารางท่ี 3.2-4 เพื่อแปลความหมาย แต่หากลกัษณะเส้นท่ีได้
ไม่ตรงกบัรูปแบบท่ีกาํหนดไว ้ก็ให้ใชรู้ปร่างของเส้นท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

สมมติรูปร่างของเส้นท่ีได้จากการประเมินสถานภาพการจดั
การพลงังานเบ้ืองตน้ของโรงงานเป็นดงัรูปท่ี 3.2-3 ลกัษณะ
เส้นท่ีไดจ้ะอยูใ่นแบบ U-Shaped ซ่ึงอาจวิเคราะห์ไดว้่าโรงงาน
มีความคาดหวังสูงต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

เน่ืองจากมีการกาํหนดนโยบายการจดัการพลงังานอยา่งเป็นทางการ รวมทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงทั้งทางด้านเงินลงทุนและทรัพยากรในด้านต่างๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ใน
องคป์ระกอบท่ี 1 และ 6) แต่การดาํเนินการจดัการพลงังานในดา้นต่างๆ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประสานงานและความร่วมมือระหว่างผูรั้บผิดชอบกบัพนกังานทุกคน (ผูใ้ชพ้ลงังาน) 
ในองคก์ร (ไดค้ะแนนประเมินตํ่าสุด 1 คะแนน)  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลงังานเบ้ืองตน้ทาํให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์
พลงังานท่ีจะจดัทาํข้ึนของโรงงาน จาํเป็นตอ้งมุ่งเนน้ในการปรับโครงสร้างขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินงานด้านการจัดการพลังงาน โดยกําหนดให้มีการจัดตั้ งคณะทาํงานเข้ามารับผิดชอบในการจัด
การพลงังานขององคก์รอย่างเป็นทางการ รวมทั้งกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีของคณะทาํงานดงักล่าวอย่าง
ชดัเจน  นอกจากน้ีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัทาํข้ึนจาํเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานทุกคนในองคก์รรับทราบ และ
เพื่อนาํไปสู่ความร่วมมือและประสานงานในการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังาน รวมถึงกิจกรรมดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานต่างๆ ท่ีจดัข้ึน 
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ตารางที ่3.2-3 ตารางประเมินการจดัการดา้นพลงังาน (Energy Management Matrix: EMM) 

ระดบั
คะแนน 

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน 

2. การจัดองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

4 1.1 มีนโยบายการจัด
การพลงังานเป็นเอกสาร และ
ลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยกาํหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาํเนินงานขององคก์ร 
มีการเผยแพร่ให้กบัพนักงาน
ทราบอย่างทัว่ถึง และปฏิบตัิ
ตามนโยบายฯ โดยไดร้ับการ
สนับสนุนจากผู ้บริ หาร
ระดบัสูง 

2.1 มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงาน
ดา้นการอนุรักษ์พลงังาน ซึ่ง
ลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพื่อดาํเนินการ และตรวจสอบ
ผลก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
การพลงังานภายในองค์กร มี
การกําหนดผู ้รับผิดชอบใน
การดาํเนินการแต่ละมาตรการ
ที่ชดัเจน และมีการเผยแพร่ให้
พนกังานทราบอยา่งทัว่ถึง 

3.1 มี แผนการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่
ชัดเจนซึ่ งจั ดทําขึ้ นโดย
คณะทํางานฯ  โดยความ
เห็นชอบของผู ้บริหารเพื่อ
กระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานทุกระดบั มีจิตสาํนึก
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลงังาน 

4.1 มีการจัดทําระบบการ
จดัเก็บและการสื่อสารขอ้มูล
เกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยดัพลงังานระหว่าง
ผูบ้ริหารกับพนักงาน มีการ
กําหนดวิ ธี การสื่ อสารที่
ชัดเจนรวมทั้ งมีการติดตาม
และประเมิ นผลของการ
สื่อสาร เพื่อหาข้อบกพร่อง
และแนวทางแกไ้ข 

5.1 กําหนดให้การเผยแพร่
โครงการอนุรักษพ์ลงังานเป็น
ส่ วนหนึ่ งของแผนการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร
เพื่อให้พนักงานทุกระดบัได้
รั บทราบคุณค่ าของการ
ประหยดัพลงังาน และผลของ
การดาํเนินการจดัการพลงังาน
อยา่งสมํ่าเสมอ 

6.1 มีการจดัสรรงบประมาณ
ประจาํปีเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน
การลงทุนเพื่อการอนุรักษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลงังาน โดยพิจารณาถึง
ความสําคญัของโครงการเป็น
หลกัทั้งในระยะสั้ นและระยะ
ยาว 

3 1.2 มีนโยบายฯ ที่ชดัเจนโดย
จดัทาํเป็นเอกสาร แต่ไม่ไดล้ง
นาม  และไม่ ได้ รั บการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มีการ
เผยแพร่นโยบายฯ แต่พนกังาน
รับทราบไม่ทัว่ถึง 

2 .2  มีค ําสั่งแต่งตั้ ง
คณะทาํงานดา้นการอนุรักษ์
พลั ง ง านโดยผู ้ บ ริ หาร
ระดับสู ง แต่การกําหนด
อาํนาจหนา้ที่มีขอบเขตจาํกดั
และไม่ชัดเจนมีการเผยแพร่
คาํสั่งแต่งตั้ งฯ แต่พนักงาน
รับทราบไม่ทัว่ถึง 

3.2ไม่มีการกาํหนดแผนการ
อบรมฯ หรือกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน โดยให้คณะทํางานฯ 
เป็ นช่องทางหลักในการ
ดาํเนินการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน 

4.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บ
ข้อ มูลและการ สื่ อสาร
ข้อ มู ล ที่ ชั ดเจน โดยให้
คณะทาํงานฯ และผูร้ับผิดชอบ
ดา้นพลงังานเป็นช่องทางหลกั
ในการสื่อสารขอ้มูลต่างๆ  

5.2 มีการเผยแพร่ขอ้มูลการ
ดําเนินโครงการอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลังงานให้แก่พนักงาน
บางระดบัอยา่งสมํ่าเสมอเฉพาะ
ในกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้
พลงังานโดยตรง 

6.2พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานที่
ให้ผลตอบแทนการลงทุน
สูง 
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ระดบั
คะแนน 

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน 

2. การจัดองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

2 1.3  มีการจดัทาํนโยบายฯ 
เ ป็ น เ อกส า ร  แ ต่ ย ัง ไ ม่
ชั ด เ จ น ในบ า ง ข้อ  ไ ม่
กาํหนดให้นโยบายฯ เป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร
ดํา เ นินงานขององค์กร 
ไม่ไดม้ีการลงนามและการ
สนับสนุนจากผู ้บ ริหาร 
แล ะ ไ ม่ มี ก า ร เ ผ ย แพ ร่
นโยบายฯ  ให้พนักงาน
ทราบ 

2. 3 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
พลังงานทาํหน้าที่ในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงานและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ/คณะทาํงานดา้น
การอนุ รักษ์พลังงาน เพื่อ
พิ จารณาและสรุปผลการ
ดาํเนินงานต่อผูบ้ริหาร 

3 . 3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร /
คณะทาํงานดา้นการอนุรักษ์
พลังงานเป็นผู ้ด ําเนินการ
เป็นครั้งคราว 

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ทาํหนา้ที่ในการสื่อสารขอ้มูล
เกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานและ
ประเมิ นผลการสื่ อสาร
ดงักล่าวเป็นครั้งคราว 

5.3 มีการเผยแพร่ขอ้มูล
เกี่ยวกับการใช้พลังงาน
และการประหยดัพลงังาน
ให้กับพนักงานเป็นครั้ง
คราวซึ่งอาจทําโดยเป็น
หนังสือเวียนแจง้ให้ทราบ 
การประชุมชี้แจง เป็นตน้ 

6.3 พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์พลงังาน
ที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

1 1.4 มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้
จัดทํา เ ป็นเอกสาร  เ ป็น
เพียงการมอบหมายหรือ
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ
โดยวาจา 

2. 4 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
พลงังานเป็นผูด้าํเนินการ
และรายงานต่อผู ้บริหาร
โดยตรง 

3.4 มีการติดต่ออยา่งไม่เป็น
ทางการโดยวิศวกรเป็นผูใ้ห้
ข้อมูลการใช้และประหยัด
พลังงานกับผู ้ใช้พลังงาน
โดยตรง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประหยดัพลงังาน 

4.4 มีการจัดทาํสรุป
รายงานการใชพ้ลงังานและ
การประหยดัพลงังานอย่าง
ไม่เป็นทางการเพื่อใช้เป็น
ข้อ มู ลในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน
ภายในฝ่ายของตนเอง 

5 .4  มีการแจ้งให้พนักงาน
ทราบข้อมูลอย่างไม่ เป็น
ทางการ เช่น การแจง้ให้ทราบ
ข้อมูลเกี่ ยวกับวิ ธีการใช้
พลงังานภายในฝ่ายของตนเอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

6.4 พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์พลงังาน
ที่มีการลงทุนตํ่า 
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ระดบั
คะแนน 

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน 

2. การจัดองค์กร 3.การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ 

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร 5. ประชาสัมพนัธ์ 6. การลงทุน 

0 1. 5 ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด
นโยบายฯ  และแนวทาง
การปฏิบตัิที่ชดัเจน 
 

2 . 5 ไ ม่ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผูร้ับผดิชอบดา้นพลงังาน 

3.5ไม่มีการติดต่อหรือการให้
ขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชแ้ละการ
ประหยดัพลงังานให้กบัผูใ้ช้
พลงังาน 

4.5 ไม่มีการรวบรวมและ
จัด เ ก็ บ ข้อ มู ล เ กี่ ย วกับ
ปริมาณการใช้พลังงาน
และ ค่ าใช้ จ่ ายทางด้าน
พลงังาน 

5.5ไม่มีการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพนัธ์ใด  ๆเกี่ยวกับ
การดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน
และการจดัการพลงังาน 

6.5ไม่มีการลงทุนใด  ๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน หรือการอนุรักษ์
พลงังานในดา้นอื่น  ๆ

 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน 

 

3-20 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
รูปที ่3.2-2 ตวัอยา่งคาํถามเพ่ือการประเมินนโยบายการจดัการพลงังาน 

 
 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

คะแนน 

คาํถาม องคก์รไม่มีนโยบายพลงังานการจดัการพลงังาน 0 

คําถามมีนโยบายพลงังาน แต่ไม่มีการจดัทาํเป็นเอกสาร 
เป็นเพียงการช้ีแจงโดยวาจา 1 

คาํถามมีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชดัเจนในบางขอ้ และ
ไม่มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรไดรั้บทราบ 2 

คําถามมีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ไดล้งนาม และไม่ได้
รับการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรไดรั้บทราบ แต่ไม่ทัว่ถึง 

3 

องค์กรมีนโยบายพลงังานเป็นเอกสารลงนามและไดรั้บ
การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้
พนกังานรับทราบอยา่งทัว่ถึง และปฏิบติัตามนโยบาย 

4 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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(ก) 
 
 

รักษาให้
ยังยืน

กําหนดนโยบาย
เพือปรับปรุง

 
(ข) 

รูปที ่3.2-3 ตวัอยา่งการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ของโรงงานตวัอยา่ง 

U-Shaped
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ตารางที ่3.2-4 ลกัษณะเส้นแบบต่างๆ และการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการจดัการพลงังาน 

ลักษณะเส้น รายละเอียด การวเิคราะห์ 

1.  High   

     Balance 

 

ทุกประเดน็มีคะแนนมากกวา่ 3 ระบบการจดัการดีมาก เป้าหมายคือรักษาใหย้ ัง่ยนื 

2. Low Balance 

 

ทุกประเดน็คะแนนนอ้ยกวา่ 3 ตอ้งมีการพฒันาในทุกประเดน็อยา่งเร่งด่วน 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นดา้นนอกมีคะแนน
สูงกวา่ประเดน็อ่ืนๆ 

ความคาดหวงัสูง คือ มีนโยบายและการจดัสรรเงิน
ลงทุนท่ีดี  แต่ต้องพัฒนาในด้านอ่ืนๆ  เ ช่น  การ
กระตุน้และการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน การ
จดัทาํระบบขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

4. N-Shaped 

 

2 ประเดน็ดา้นนอกมีคะแนนตํ่า
กวา่ประเดน็อ่ืนๆ 

การสร้างแรงจูงใจ  และการจัดทําระบบข้อมูล
ข่าวสารท่ีดี  ไม่ช่วยทําให้การจัดการพลังงาน
ประสบผลสําเร็จ เพราะไม่มีการกาํหนดนโยบายท่ี
ดี และไม่มีการสนบัสนุนเงินลงทุนหรือสนบัสนุน
เงินลงทุนนอ้ยมาก 

5. Trough 

 

1 ประเด็นมีคะแนนตํ่ากว่า
ประเดน็อ่ืน 

ประเด็นท่ีล้าหลัง  เ ช่น  การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ หรือระบบขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้ อาจทาํ
ใหร้ะบบการจดัการพลงังานไม่กา้วหนา้เท่าท่ีควร 

6. Peak 

 

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่า
ประเดน็อ่ืน 

ความสําเร็จในประเด็นท่ีคะแนนสูงสุดเช่น การ
กระตุน้และการสร้างแรงจูงใจ หรือระบบขอ้มูล
ข่าวสาร  เ ป็นต้น  อาจเป็นการสูญเปล่าเพราะ
ประเด็น อ่ืนๆ  ย ังล้าหลังมาก  ทําให้ระบบไม่
กา้วหนา้ โดยเฉพาะในดา้นนโยบายและการลงทุน 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าท่ีมี
คะแนนสูงกว่ าห รือตํ่ ากว่ า
ค่าเฉล่ีย 

ตอ้งรีบพฒันาประเด็นท่ีมีคะแนนตํ่าให้สูงข้ึนกว่า
ค่าเฉล่ียโดยเร็ว 
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3) หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้  

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
กาํกบั ดูแล และให้คาํแนะนาํการประเมินสถานการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้และใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร
ทั้งงบประมาณและกาํลงัคนท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการ 
หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 
1. ประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานโดยใชต้ารางประเมินสถานภาพการจดัการดา้นพลงังาน 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการจดัการพลงังาน 
หน้าทีข่องพนักงาน 
1. ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังาน 
2.   ใหข้อ้เสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจดัการดา้นพลงังาน 
 
 
4) ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1.การประเมินสถานภาพการจดั 
การพลงังานเบ้ืองตน้ 
 
 

 

1.1 ใชต้ารางประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix: 
EMM) หรือไม่ 

1.2 มีการประเมินในหน่วยงานยอ่ยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมหรือไม่ก่อนท่ีจะนําผลการประเมินดังกล่าวมา
พิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และการ
ประเมินตอ้งครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตามท่ีกาํหนดใน EMM 

1.3 มีเอกสารหรือแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1.2 หรือไม่ 
 
 
5) หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1. ไม่มีการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังาน 
     เบ้ืองตน้ทั้งในหน่วยงานยอ่ยตามโครงสร้างและ 
     ภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานยอ่ยตาม 
   โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
2. มีการประเมินฯ ตามขอ้ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6 
    องคป์ระกอบท่ีกาํหนดใน EMM 
3. มีเอกสาร/หลกัฐานแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1 ไม่ครบ 
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3.2.3 ขั้นตอนที ่3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 
1) ข้อกําหนด 

 
“ขอ้ 4 ในการจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม

อาจตั้งคณะทาํงานเพ่ือช่วยจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานกไ็ด ้
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานตอ้งแสดงเจตจาํนงและความมุ่งมัน่ในการจดัการพลงังานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจดัทาํเป็นเอกสารและลงลายมือช่ือเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุม และอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอ้ความระบุว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของเจา้ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้น 

(3) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และการจัด
การพลงังาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามวิธีการจัด

การพลงังาน 
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์

พลงังาน โดยปิดประกาศไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ี
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานได”้ 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 
จากขอ้กาํหนด เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการดาํเนินการจดัการ
ดา้นพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจงั และมีความต่อเน่ือง ทั้งน้ีตอ้ง
ดาํเนินการ ดงัน้ี   
 กาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
 เผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานให้พนักงานลูกจา้งและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบติัตาม
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร 
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2) ข้อเสนอแนะการปฏบัิติตามข้อกําหนด 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ท่ีจัดทาํข้ึนนั้นต้องมีเน้ือหาหรือขอ้ความท่ีชัดเจนและเป็นไปตามขอ้กาํหนด         
(ดูหัวขอ้ (1)) โดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทําเป็นเอกสารที่สมบูรณ์และต้องลงลายมือช่ือโดย
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจาํนงในการจัด

การพลงังาน และใช้ในการสร้างจิตสํานึกดา้นการอนุรักษ์
พลงังาน  

เม่ือกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าของโรงงานหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งดาํเนินการ
เผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานในรูปแบบต่างๆ (ดูหัวขอ้ 
(2)) ใหก้บัพนกังาน ลูกจา้งและบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร
รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังาน 

(1) เน้ือหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัทาํข้ึนนั้น ตอ้งมีเน้ือหาและ
สาระสาํคญัอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

(1.1) ขอ้ความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงาน” หรือเป็นภาระหน้าท่ีส่วน
หน่ึงขององคก์ร เพ่ือเป็นการแสดงถึงขอ้ผกูมดัและความรับผดิชอบดา้นการใชพ้ลงังานขององคก์ร 

(1.2) ขอ้ความท่ีบ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานทีใ่ช้ ซ่ึงมีความหมายว่า นโยบาย
อนุรักษ์พลงังานจะตอ้งถูกกาํหนดข้ึนอย่างเหมาะสม โดยต้องสอดคล้องกับลักษณะการใช้และ
ปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีเป็นอยู ่เช่น องคก์รมีการใชพ้ลงังานในการผลิตสูงซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัส่วน
หน่ึง ดงันั้นนโยบายอนุรักษพ์ลงังานจึงควรถูกกาํหนดให้เป็นนโยบายหลกัขององค์กรและมีการ
กาํหนดเป้าหมายการประหยดัใหเ้หมาะสมกบัปริมาณการใชพ้ลงังานท่ีเป็นอยูจ่ริง เป็นตน้ 

(1.3) ขอ้ความท่ีแสดงเจตนารมณ์ถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน ซ่ึงหมายถึง องคก์รตอ้งดาํเนินการและพฒันาวิธีการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1.4) ขอ้ความท่ีระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง มีความหมายว่า 
องคก์รจะตอ้งกาํหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบติัในการดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร
พลงังานอยา่งต่อเน่ืองเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ และเทคโนโลยท่ีีใชอ้ยูใ่นขณะนั้นๆ 

(1.5) ขอ้ความท่ีระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้มีอย่างพอเพยีงในการดําเนินการตามวธีิการจัด
การพลังงาน หมายความว่า องค์กรต้องกําหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและให้การ
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สนับสนุนทั้ งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดาํเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม 
เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(2) การดาํเนินการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
เม่ือองคก์รมีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรม เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้ง
ทาํการเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบติัตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการติดประกาศ การจดัทาํเป็นเอกสารแจกใหก้บัพนกังานทุกคน การใชเ้สียง
ตามสาย หรือการส่งนโยบายอนุรักษพ์ลงังานให้กบัหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งน้ีคณะทาํงานอาจ
จดัทาํเอกสารรายช่ือของพนกังานทุกคนในองคก์รลงลายมือช่ือรับทราบและเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ เจา้ของหรือผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการให้ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย
อนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนดข้ึนนั้นมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

(3.1) คณะทาํงานฯประชุมร่วมกบัเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม เพื่อจดัทาํนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังาน ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเร่ิมนาํวิธีการจดัการพลงังานมาใชใ้น
องคก์รเป็นคร้ังแรก จาํเป็นตอ้งนาํผลประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ (ขั้นตอนท่ี 2) มา
ใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ส่วนในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมไดมี้การดาํเนินการจดัการพลงังานอยู่ก่อนแลว้ ให้นาํผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ดาํเนินงานของวิธีการจดัการพลงังาน (ขั้นตอนท่ี 8) ของปีท่ีผา่นมา มาประกอบการกาํหนดนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังาน 

(3.2) การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานขององคก์รตอ้งครอบคลุมรายละเอียดตามหัวขอ้ (1) เป็นอย่าง
นอ้ย 
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(3.3) เม่ือได้ขอ้สรุปนโยบายอนุรักษ์พลงังานแลว้ คณะทาํงานฯตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือเอกสารท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างการประชุม ซ่ึงอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได ้โดยตอ้งมีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
และขอ้สรุปท่ีเกิดจากการประชุม และจดัทาํเป็นเอกสารนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือนาํเสนอเจา้ของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูงลงลายมือช่ือในนโยบายต่อไป 

(3.4) คณะทาํงานฯแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซ่ึงอาจทาํได้โดยการติดป้ายประกาศ
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีหนา้ประตูทางเขา้องคก์รและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตวัอยา่งประกาศใน
รูปท่ี 3.2-4) และควรจดัใหมี้การบรรยายเก่ียวกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานในการปฐมนิเทศพนกังาน
ใหม่ทุกคร้ัง เพื่อให้พนกังานทุกคนไดท้ราบและเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
ทาํใหเ้กิดการปฏิบติัเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

(3.5) ภายหลงัการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ควรจดัใหมี้การแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ
นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนดข้ึน ทั้งน้ีอาจทาํโดยออกแบบสํารวจความคิดเห็นหรือจดัประชุม
ภายในองคก์ร แลว้นาํผลสํารวจท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมทบทวนกบัคณะผูบ้ริหาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของนโยบายอนุรักษ์พลงังานท่ีกาํหนดข้ึนกับสถานการณ์ด้านพลงังานในปัจจุบนัของ
องคก์ร  

 
3) หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน  

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
1. กาํกบัใหมี้การจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือ 
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน   

รับทราบและปฏิบติัตาม  
หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 
1. กาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และจดัทาํนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ 
2. ดาํเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น  แถลงการณ์ 

ติดประกาศ ทาํโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นตน้ 
หน้าทีข่องพนักงาน 
1. รับทราบนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
2. ปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
3. แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน 

 

3-28 

ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 
ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 1.1 มีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 
1.2 จดัทาํเป็นเอกสารและลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 
2. เน้ือหาของนโยบายอนุรักษ ์
พลงังาน 

2.1 มีสาระสําคญัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทุกขอ้ในกฎกระทรวง ขอ้ 4 
หรือไม่ 

3. การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ ์
พลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรั้บ
ทราบอยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้

3.2 วิธีการเผยแพร่เหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อการรับทราบอยา่งทัว่ถึง
และปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานไดห้รือไม่ 

4. เอกสาร/หลกัฐาน 4.1 มีเอกสาร/หลกัฐานยืนยนัว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมได้รับทราบอย่างทั่วถึงและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานได ้

 

4) หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็น

เอกสาร 
1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังานไม่ไดล้งนามโดยผูบ้ริหาร 
   ระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดเน้ือหาสาระสาํคญัของนโยบาย   
    อนุรักษพ์ลงังานเลย 

2. มีการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานสอดคลอ้ง
กบัสาระสาํคญัในบางขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 4 

3.ไม่มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังานดว้ย  
    วิธีการใดๆ เลย 

3. มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน ดว้ยวิธีการ
ต่างๆ  แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมไดรั้บทราบไม่ทัว่ถึงและไม่สามารถปฏิบติั
ตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้
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รูปที ่3.2-4 ตวัอยา่งประกาศนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน 

 

3-30 

3.2.4 ขั้นตอนที ่4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 
1) ข้อกําหนด 

“ขอ้ 6 ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้มีการประเมินศกัยภาพการ
อนุรักษพ์ลงังาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพ้ลงังานท่ีมีนยัสาํคญัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ท่ีมา : กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
จากขอ้กาํหนดเห็นได้ว่าวตัถุประสงค์ของขั้นตอนน้ีเป็นการคน้หาศกัยภาพขององค์กรในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน โดยเร่ิมจากการเก็บขอ้มูล ตรวจวดัและวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน และประเมิน
การใชพ้ลงังานท่ีมีนยัสําคญั กล่าวคือเป็นการมุ่งเน้นไปยงักระบวนการและอุปกรณ์ท่ีมีการใชพ้ลงังานใน
สัดส่วนท่ีสูงว่ามีการใช้พลงังานไดอ้ย่างคุม้ค่าและเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์
หรือไม่ เช่น ค่าประสิทธิภาพ ค่าการสูญเสียของอุปกรณ์ หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางใน
การกาํหนดเป้าหมายและวางแผนงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการประเมินศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร กคื็อ 
ก. เป็นดชันีบ่งบอกถึงตน้ทุนดา้นพลงังานสาํหรับการผลิตสินคา้หรือการบริการ 
ข. ใชเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานขององคก์รใน

ปัจจุบนักบัอดีตท่ีผ่านมา หรือการเปรียบเทียบการใช้พลงังานเบ้ืองตน้ของโรงงานกบักลุ่มโรงงาน
ประเภทเดียวกนั 

ค. ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน  
 
2) ข้อเสนอแนะการปฏบัิติตามข้อกําหนด 

ในการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน มีแนวทางดาํเนินการ ดงัน้ี 

(1) รวบรวมข้อมูลการผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
พลังงานในการผลิตหรือการบริการ โดยเป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคมในรอบปี เพื่อจดัทาํ
ขอ้มูลดงักล่าวเป็นภาพรวมขององคก์ร 
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(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กรโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

 
(2.1) การประเมินระดบัองค์กร 
เป็นการประเมินการใชพ้ลงังานทั้งองคก์รโดยไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ ขั้นแรกตอ้งทราบขอ้มูล
ของระบบไฟฟ้าขององคก์รท่ีใช ้มีอตัราการใชไ้ฟฟ้าประเภทใด (อตัราปกติ หรือ TOD หรือ TOU) ขอ้มูล
จาํนวนและขนาดหมอ้แปลงท่ีติดตั้ง หลงัจากนั้นจึงเก็บขอ้มูลการใชพ้ลงังานประเภทต่างๆในรอบปีตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานหมุนเวียน 
รวมทั้งคาํนวณหาสัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลิงแยกตามระบบการใช้พลงังานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง การปรับอากาศ การทาํความเยน็ การผลิต ระบบอดัอากาศ และ
อ่ืนๆ ฯลฯ) 

การประเมินแบบน้ีสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้2 รูปแบบ 
1. เปรียบเทียบขอ้มูลกบัขอ้มูลการใชพ้ลงังานในอดีตท่ีผา่นมา เช่น องคก์รใชพ้ลงังานมากข้ึน นอ้ยลง หรือ

เท่าเดิม เม่ือเทียบกบัปีปัจจุบนัเม่ือมีกาํลงัการผลิตท่ีเท่ากนั เป็นตน้ 
2. เปรียบเทียบขอ้มูลกบัขอ้มูลการใชพ้ลงังานของโรงงานหรืออาคารอ่ืนท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีคลา้ยกนั

หรือขนาดใกลเ้คียงกนั (ถา้มี) 

(2.2) การประเมินระดบัผลิตภณัฑ์หรือการบริการ 
เป็นการเปรียบเทียบตน้ทุนด้านพลงังานของการผลิตสินคา้หรือการบริการ ทาํได้โดยการหาค่าการใช้
พลงังานจาํเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) จาก อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิตหรือการบริการต่อปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ดงัน้ี 

สําหรับโรงงานควบคุม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานคือ หน่วยผลผลิต เช่น นํ้าหนกัของเส้นใย ใน
กรณีท่ีโรงงานเป็นโรงงานป่ันเส้นดา้ย เป็นตน้ 

สําหรับอาคารควบคุม ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชพ้ลงังานอาจเป็น จาํนวนห้องพกัท่ีจาํหน่ายไดใ้นกรณี
ของโรงแรม หรือ จาํนวนของผูใ้ชบ้ริการของโรงพยาบาลหรือพื้นท่ีใชส้อย (ตารางเมตร) ในกรณีของอาคารทัว่ไป 
เป็นตน้ 

(2.3) การประเมินระดบัเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก  
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรหลกัแต่ละตวัโดยการ
ประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยสําคญัในกระบวนการผลิตหรือการบริการของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวดัหาขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังาน 
ชัว่โมงการทาํงาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลงังานในแต่
ละเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีการใชใ้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
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ทั้งน้ี การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทน้ี เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการจัด
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก ก7 

สาํหรับแบบประเมินการใชพ้ลงังานในองคก์รสามารถดูไดจ้ากรายงานการจดัการพลงังานสําหรับโรงงาน
ควบคุม และรายงานการจดัการพลงังานสําหรับอาคารควบคุม พร้อมทั้งคาํอธิบายขอ้แนะนาํในการจดัทาํ
รายงานดงักล่าว  

 
3) หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตามประกาศ
กระทรวงฯ 

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
กาํกบั ดูแล และใหก้ารสนบัสนุนในการดาํเนินการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 
หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 

1. รวบรวมและจดัทาํขอ้มูลการใช้งานของอาคาร ขอ้มูลการผลิต และการใช้พลงังานสําหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีท่ีผา่นมา 

2. ประเมินหาค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม) 
3. จดัทาํแบบบนัทึกการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีนยัสาํคญัของการใชพ้ลงังานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใชพ้ลงังาน ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใช้
พลงังาน และค่าปริมาณการสูญเสียพลงังาน 

หน้าทีข่องพนักงาน 
ใหค้วามร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังาน และการประเมินการใชพ้ลงังาน 
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4) ประเดน็หลักในการตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การประเมินศกัยภาพการ 
อนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลการตรวจวดั และผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัวิศวกรรมท่ีไดจ้ากการประเมินศกัยภาพ
การอนุรักษพ์ลงังานตามขอ้ 1.1 

 

5) หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานทุก
ข้อกําหนดตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการตาม ท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานไม่
ครบทุกข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2. ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานไม่เป็นไป
ตามหลกัวิศวกรรม 
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3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
1) ข้อกําหนด  

“ขอ้ 7 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การกาํหนดเป้าหมายและ
แผนอนุรักษพ์ลงังานของพลงังานท่ีประสงคจ์ะให้ลดลง โดยกาํหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลงังานท่ี
ใชเ้ดิม หรือกาํหนดระดบัของการใชพ้ลงังานต่อหน่ึงหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาํเนินการ 
การลงทุน และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังานตามวรรคหน่ึง เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและจดัใหมี้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขา้ร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็น
การให้ความรู้และสร้างจิตสาํนึกใหเ้กิดความตระหนกัถึงผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน และเผยแพร่ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยา่งทัว่ถึง” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 
หลงัจากการประเมินศกัยภาพทางเทคนิคเพ่ือคน้หามาตรการอนุรักษพ์ลงังานแลว้ เจา้ของโรงงานควบคุม
หรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งนาํมาตรการอนุรักษพ์ลงังานเหล่าน้ีมาใชป้ระกอบการกาํหนดตวัเลขเป้าหมาย
การอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับเป็นตวัช้ีวดัถึงความสาํเร็จ และจะตอ้งจดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังานเพื่อใหท้ราบถึง
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดาํเนินงาน ระยะเวลาการดาํเนินงาน และผูรั้บผิดชอบในมาตรการอนุรักษ์
พลงังานต่างๆ เพ่ือให้มีแผนงานท่ีจะดาํเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ด้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัทาํแผนการฝึกอบรมและจดัทาํแผน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ และกระตุน้ให้พนกังาน ลูกจา้งและ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมสามารถดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมายและแผนฯ ท่ีกาํหนดไว ้ 

เม่ือดาํเนินการจดัทาํเป้าหมายและแผนฯดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมตอ้งเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานให้พนักงาน 
ลูกจา้ง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรับทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 
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2)    ข้อเสนอแนะการปฏบัิตติามข้อกําหนด 

วิธีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

ทั้งน้ี โดยมีขอ้แนะนาํสาํหรับเป็นแนวทางในการดาํเนินการดงัน้ี 

(1) การกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

แนวทางการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานหรือมาตรการท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ อาจใชห้ลกัการของ Cause-and-Effect Diagram หรือท่ีในบางคร้ังเรียกว่า “Fishbone 
Diagram” เป็นแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเร่ิมจากผลท่ีได้รับ (Effect) คือ อุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพตํ่าเป็นหวัปลาอยูท่างขวามือ (รูปท่ี 3.2-5) และพิจารณาทีละประเดน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.2-5 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เร่ิมจากเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ วิธีการทาํงาน วสัดุท่ีใช ้และพนกังาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุท่ีทาํให้มี
การใชพ้ลงังานสูงได ้จึงไม่ควรละเลย เม่ือทราบสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการใชพ้ลงังานสูงกว่าเกณฑแ์ลว้ ลาํดบั
ถดัไปคือการกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เช่น หากหน่ึงในสาเหตุท่ีทาํใหค่้า SEC ของ Air Compressor สูง
กว่าค่าเฉล่ีย คืออุณหภูมิของอากาศท่ีใช ้(Air Intake) มาก ดงันั้นมาตรการท่ีควรกาํหนดคือการปรับปรุงให้
อากาศท่ีใชมี้อุณหภูมิท่ีลดลง ซ่ึงอาจทาํโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได ้
เป็นตน้ รูปท่ี 3.2-6 แสดงแนวทางในการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีกาํหนดใหอ้งคก์รท่ีนาํระบบการจดั
การพลงังานมาประยกุตใ์ช ้ตอ้งพิจารณา ในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึง 

 

เคร่ืองจักร/อุปกรณ์   วธีิการทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 

วสัดุทีใ่ช้    พนักงาน 

สาเหตุทีอ่าจเป็นไป 

ผลทีไ่ด้รับ 

(Effect) 
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(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันทีม่ีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตวัอยา่งเช่น 

 หากสาเหตุท่ีพบจากการทาํ Cause-and-Effect Analysis คือพนกังาน แนวทางแกไ้ขจึงควรควบคุมการ
ทาํงานตามแนวทางเดิมใหดี้ข้ึนโดยการใช ้Standard Operating Procedures  

 หากสาเหตุท่ีพบจากการทาํ Cause-and-Effect Analysis คือวิธีการทาํงาน แนวทางแกไ้ขควรมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานโดยพิจารณาจาก Best Practices  

 หากสาเหตุท่ีพบจากการทาํ Cause–and-Effect Analysis  คือ เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ แนวทางแกไ้ขจึงควรมี
การปรับปรุงงานซ่อมบาํรุงโดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของหลกัการ Total Preventive Maintenance 
(TPM) ซ่ึงประกอบดว้ย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance Prevention 
และ Breakdown Maintenance ทั้งน้ี องคก์รไม่จาํเป็นตอ้งประยกุตใ์ชท้ั้ง 4 องคป์ระกอบ หากแต่ควรนาํ
องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัสภาพ/ความพร้อมมาใช ้ 

 หากสาเหตุท่ีพบจากการทาํ Cause-and-Effect Analysis คือวสัดุท่ีใช ้แนวทางแกไ้ขจึงควรมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบท่ีใช ้หรือการปรับตั้งค่าการ
ทาํงานของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัเง่ือนไขสภาพการทาํงานปัจจุบนัมากท่ีสุด 

 
(1.2) การปรับปรุงส่ิงที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House ใหมี้การถ่ายเทของอากาศภายใน

ไดดี้ข้ึนเพื่อให้ Air Intake มีอุณหภูมิลดลง หรือการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์ให้
เหมาะสมกบัภาระการใชง้าน หรือการนาํความร้อนจากนํ้ าคอนเดนเสทหรือไอเสียมาใชป้ระโยชน ์
เป็นตน้ 

(1.3) การเปล่ียนแปลงส่ิงที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เคร่ืองใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงทดแทน
เคร่ืองเดิม เพ่ือช่วยเพิ่มค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององคก์ร เป็นตน้ 
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การควบคุมการทํางาน (ลักษณะเดิม) โดยใช้ Standard 
Operating Procedures (SPO) 

การปรับปรุ งประสิทธิภ าพกระบวนการผ ลิต 
(Process Efficiency Improvement) 

การใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Preventive Maintenance 

Corrective Maintenance 

Maintenance Prevention 

Breakdown Maintenance 

ปรับอุปกรณ์ 

ปรับสภาวะแวดล้อม 

การเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งทีม่ีอยู่ (Major  Replacements) 

การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึน้ 

การปรับปรุงสิ่งทีม่ีอยู่ (Minor  Changes) 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

การปรับเปลี่ยนวธิีการทํางานโดยพจิารณาจาก  
Best Practices 

การปรับปรุงงานซ่อมบํารุง  
(Total Productive Maintenance) 

รูปที ่3.2-6 แนวทางการกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน 

3-38 

(2) การกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

องคก์รสามารถตดัสินใจกาํหนดเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการประเมินความสาํเร็จ 
ในการกาํหนดเป้าหมายมีอยู ่3 แนวทาง ไดแ้ก่  
แนวทางที ่1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ กําหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การกาํหนด

เป้าหมายโดยวิธีน้ีเป็นการกาํหนดทิศทางและจุดหมายเพ่ือให้องคก์รใชค้วามพยายาม
อย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจจะไม่
สามารถบรรลุสู่จุดหมายท่ีตั้งไวท้ั้งหมด แต่องคก์รก็จะไดรั้บผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนส่วน
หน่ึงจากความพยายามดงักล่าว 

แนวทางที ่2 การใช้ค่าตํา่สุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานทีอ่งค์กรเคยทาํได้ หรือการใชค่้าตํ่าสุดใน
แผนภูมิ ท่ีได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานท่ีใช้กับตัวแปร  (driver) 
ตวัอยา่งเช่น แผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัพลงังานท่ีใชก้บัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิต
ไดด้งัแสดงในรูปท่ี 3.2-5 เส้นทึบเป็นค่าเฉล่ียระดบัการใชพ้ลงังานในอดีตในขณะท่ีเส้น
ปะเป็นเส้นตรงท่ีลากผ่านจุดการใช้พลังงานท่ีตํ่าสุด และเป็นเส้นกาํหนดเป้าหมาย
อนุรักษพ์ลงังานนัน่เอง 

แนวทางที ่3 การ ใช้ ข้ อมู ลกา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ที่ ได้ จ ากกา ร เ ป รี ย บ เที ย บ กับ เ กณ ฑ์ม าต ร ฐ าน 
(Benchmarking): วิธีน้ีเป็นการใชค่้าท่ีดีในลาํดบัถดัไป เพื่อนาํมากาํหนดเป็นเป้าหมาย
ของอุปกรณ์ ตวัอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ พบว่าค่าเฉล่ียมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจํา เพาะ  (SEC) ของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตมี์ค่าเท่ากบั 3.291 GJ/Ton ในขณะท่ีค่าท่ีดีท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 3.05 
GJ/Ton ดงันั้นเบ้ืองตน้องค์กรอาจกาํหนดเป้าหมายให้ค่าการใช้พลงังานจาํเพาะท่ี
ตอ้งการมีค่าเท่ากบั 3.10 GJ/Ton เป็นตน้ 

 
รูปที ่3.2-7 แผนภูมิความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานท่ีใชก้บัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตได ้

(ค่าเฉล่ีย) 

(เป้าหมาย) 
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ในการจัดทําทั้ ง เ ป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลัง ง านนั้ น 
คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม อาจจดัให้มีการประชุมร่วมกบัคณะผูบ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือระดมความคิดและขอ้เสนอแนะ โดยการนาํขอ้มูล
การใชพ้ลงังานและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใช้
พลงังาน ตลอดจนผลการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 
ซ่ึงรวบรวมหรือจดัทาํข้ึนไวแ้ลว้ในขั้นตอนท่ี 4 มาใชพ้ิจารณา
ประกอบการจดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน โดยในการ
จดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าวตอ้งระบุถึงช่ือ
มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน และกาํหนดตวัช้ีวดัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินการมาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการเทียบเป็นร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดเดิม 
รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการท่ีกาํหนดไว ้

ซึ่งจากสถิติข้อมูลในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนําระบบการจัดการพลังงานนีม้าทดลองใช้กับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบ้ืองต้นที่ไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉล่ียอย่างน้อยร้อยละ 5-10 
เทยีบกับการใช้พลังงานทั้งหมด  
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(3) วธีิการจัดทาํแผนอนุรักษ์พลังงาน 

สาํหรับการจดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังานนั้น เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการจดัให้มีวิธีการจดัการพลงังานข้ึน
ในองคก์รก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอนุรักษพ์ลงังานแลว้ยงัมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดการอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ย ัง่ยนื ดงันั้นแผนอนุรักษพ์ลงังานควรประกอบไปดว้ย 
(3.1) แผนปฏิบติัการในการดาํเนินการตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
(3.2) แผนประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อกระตุน้หรือปลูกจิตสาํนึกดา้นอนุรักษพ์ลงังาน

ใหพ้นกังาน ลูกจา้งและบุคลากรอยา่งเหมาะสม 
ทั้งน้ี แผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีดี ตอ้งแสดงรายช่ือและวตัถุประสงคข์องมาตรการท่ีจะดาํเนินการ ระยะเวลา 
งบประมาณ  กลุ่มเป้าหมาย  ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินการ และผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินมาตรการ
อนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการ  

(4)  วธีิการจัดทาํแผนการฝึกอบกรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

สาํหรับแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานควรจะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน กลุ่มเป้าหมายของผูอ้บรม 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม และผูรั้บผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลกัสูตรหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานแต่ละกิจกรรม 

รายละเอียดในการจดัทาํเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลงังานให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสําหรับโรงงานควบคุมหรือ
รายงานการจดัการพลงังานสาํหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก ก7 
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3)    หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
กาํกบั ดูแล และมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานรวมทั้งแผนการฝึกอบรมและ
แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พร้อมทั้งให้การสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและบุคลากรท่ี
จาํเป็นต่อการดาํเนินการ  
หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 
1. กาํหนดและจดัทาํเป้าหมายและแผนการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด 
2. ดาํเนินการวางแผน และจดัใหมี้แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
3. กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรม

ส่งเสริมฯ 
4. ประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯ พร้อมทั้งจดัทาํประวติัการฝึกอบรม

ของพนกังานทุกคน 
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รรับทราบ 
หน้าทีข่องพนักงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ให้ความร่วมมือกบัคณะทาํงานในการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร รวมทั้งเขา้ร่วม
ฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมส่งเสริมฯต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
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4)    ประเดน็หลักในการตรวจสอบ 
ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 

1. การกาํหนดเป้าหมายและ 
    แผนอนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นร้อยละของ
ปริมาณการใช้พลงังานเดิม หรือเป็นระดบัการใช้พลงังานต่อหน่ึง
หน่วยผลผลิต (สาํหรับโรงงานควบคุม) หรือระดบัการใชพ้ลงังานต่อ
หน่วยบริการ (สาํหรับอาคารควบคุม) หรือไม่ 

1.2 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังานตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

2. การจดัทาํแผนการฝึกอบรม 
    และแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
    การอนุรักษพ์ลงังาน 

2.1 มีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

2.2 แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน
มีความเหมาะสมกบับุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่
ละระดบัหรือไม่ 

3. การเผยแพร่แผนการฝึกอบรม 
    และกิจกรรมส่งเสริมการ 
    อนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรั้บทราบ
อยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. ความครบถว้นและถูกตอ้ง 
    ของขอ้มูล 

4.1 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดัและการ 
      วิเคราะห์ขอ้มูลวา่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมในทุกมาตรการอนุรักษ ์
      พลงังาน (ดา้นไฟฟ้าและดา้นความร้อน) หรือไม่ 

 

5)    หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 
2.ไม่มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กาํหนด 

3 .ไม่มีการกําหนดแผนการฝึกอบรมและแผน
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
กาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและ
ความร้อนไม่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 

 

4 .ไม่มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผน
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานให้บุคลากร
ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอยา่ง
ทัว่ถึง 

2. มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรม 
    ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน แต่บุคลากรของ 
    โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไม่ทัว่ถึง 
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3.2.6 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 
1) ข้อกําหนด  

“ขอ้ 8 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งควบคุมดูแลให้มีการดาํเนินการตาม
แผนอนุรักษพ์ลงังาน  

 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัทาํข้ึนตามขอ้ 7 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด
ในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
 
2) ข้อเสนอแนะการปฏบัิติตามข้อกําหนด 

จากขอ้กาํหนด แสดงให้เห็นว่า ภายหลงัจากท่ีเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน ผ่านการอนุมติัจากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร
ควบคุม หรือผูบ้ริหารสูงสุดแลว้ คณะทาํงานมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อติดตามความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานว่ามีการดาํเนินการเป็นไป
ตามกาํหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นแผนงานหรือไม่ ซ่ึงหากมีความล่าชา้หรือการปฏิบติัไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานท่ีวางไว ้ คณะทาํงานจะตอ้งดาํเนินการคน้หาสาเหตุว่าเหตุใดการดาํเนินงานจึงไม่ประสบผลตามท่ี
ไดว้างไว ้เช่น เหตุใดจึงไม่มีคนทาํงานหรือพนกังานไม่ใหค้วามร่วมมือ เหตุใดจึงไม่มีงบประมาณ หรือเหตุ
ใดเคร่ืองจกัรจึงซ่อมบ่อย  พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ขในการดาํเนินงานเพื่อปรับปรุงใหก้ารทาํงานบรรลุตาม
เป้าหมาย เพ่ือนาํเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป ทั้งน้ีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการดงักล่าว
ให้ดาํเนินการตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และให้ดาํเนินการเป็นรายมาตรการหรือ
หวัขอ้ตามท่ีกาํหนดในแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ (อา้งอิงจากประกาศ
กระทรวงฯ เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 
2552 ขอ้ 13) 
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ในการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม แลแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ รวมทั้ งการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน คณะทาํงานควรดาํเนินการดงัน้ี 
(1) ควบคุมใหมี้การดาํเนินมาตรการตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในแผนอนุรักษพ์ลงังานแผนการฝึกอบรม และ

แผนกิจกรรมส่งเสริมฯ โดยการให้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละมาตรการหรือหัวข้อต้องรายงานผลการ
ดาํเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเป็นระยะๆ โดยการรายงานความกา้วหน้าอาจระบุในรูปของ
เปอร์เซ็นตข์องผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปล่ียนแผนดาํเนินการในกรณีท่ีมีความ
จาํเป็น 

(2) ตรวจสอบผลการดาํเนินงานในแต่ละมาตรการหรือหัวขอ้โดยเปรียบเทียบกบัแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นตอนท่ี 5 

(3) หากมาตรการใดมีการดาํเนินการล่าชา้ ไม่เป็นไปตามแผน  คณะทาํงานตอ้งวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทาํให้
การดาํเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย อาจใชว้ิธีท่ีเรียกว่าไดอะแกรมแบบกา้งปลา (Fishbone Diagram) 
ในการหาสาเหตุ (ตวัอยา่งดงัรูปท่ี 6.1) เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขและสรุปผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนไวใ้นรายงาน
ผลการดาํเนินงานต่อไป 

(4) สําหรับมาตรการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ คณะทาํงานต้องจัดให้มีการดําเนินการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งน้ีอาจมอบหมายใหพ้นกังานท่ีรับผิดชอบ
มาตรการน้ีเป็นผูค้วบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบใหก้บัคณะทาํงานอีกทีหน่ึง 

(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าว ใหร้วมถึงการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนฝึกอบรม และแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน โดยควร
ดาํเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นประจาํอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และจดัทาํเป็นรายงานเสนอให้
เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ โดยในรายงานดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย 

 ผลสรุปการติดตามการดาํเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลงังาน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษ์
พลงังาน สถานภาพการดาํเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานแยกตามมาตรการดา้น
ไฟฟ้าและมาตรการดา้นความร้อน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีดาํเนินการแต่ละมาตรการ 
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ระยะเวลาการดาํเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และระยะเวลาการดาํเนินการท่ีเกิดข้ึน
จริง สถานภาพของการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง เงินลงทุนตามแผนและเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการ
อนุรักษพ์ลงังานตามแผนและท่ีเกิดข้ึนจริง ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดาํเนินการ และความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 ผลสรุปการตรวจติดตามการดาํเนินการของการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน โดยระบุช่ือหลกัสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน สถานภาพการ
ดาํเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ (ถา้มี) และจาํนวนผูเ้ขา้อบรม 

รายละเอียดในการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลงังาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับอาคาร
ควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก  ก7 

ดําเนิน
มาตรการ
ล่าช้า

พนักงาน

เครืองจกัร

วิธทีาํงาน

วัตถุด ิบ

ขาดความรู้
ไม่ให้ความร่วมมือ

อยู่ระหวา่ง
การสงัซือ

ขาดการวางแผน

อยู่ระหวา่ง
การซอ่มบํารุง

มีผลกระทบตอ่
กระบวนการผลิต

ขาดงบประมาณ ขาดบคุลากร

 
รูปที ่3.2-8 ตวัอยา่งไดอะแกรมแบบกา้งปลา 

 

3) หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังานแผนการ
ฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯรวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษพ์ลงังานแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ 

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
กาํกบั และดูแลให้มีการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังานแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ
รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรม และ
แผนกิจกรรมส่งเสริมฯ 
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หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 
1. ติดตามและควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมฯ 
2. ตรวจสอบการปฏิบติังานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมและแผน

กิจกรรมส่งเสริมฯของฝ่ายหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข หากเกิดปัญหาในการดาํเนินการ 
4. จดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษพ์ลงังาน

รวมถึงแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และรายงานให้ผูบ้ริหาร
ทราบ 

หน้าทีข่องพนักงาน 
ให้ความร่วมมือกบัคณะทาํงานฯในการตรวจสอบการดาํเนินการตามเป้าหมายและแผน สาํหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน และรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินการใหค้ณะทาํงานฯ ทราบเป็นระยะ 

 

4) ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การดาํเนินการตามแผน

อนุรักษพ์ลงังาน  
1.1 มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน มีการตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลงังานอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 

2. ความครบถว้นและความ 
    ถูกตอ้ง 

2.1 ตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดั
และวิเคราะห์ขอ้มูล ตามหลกัวิศวกรรมในแต่ละมาตรการอนุรักษ์
พลงังานท่ีไดด้าํเนินไปแลว้ 

3. การติดตามผลการดาํเนินงาน 
    ของแผนการจดัฝึกอบรมและ 
    แผนกิจกรรมส่งเสริมการ 
    อนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการจดัฝึกอบรมและแผน
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนฝึกอบรม  
      และแผนกิจกรรมส่งเสริมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 
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5) หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1 .ไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

อนุรักษพ์ลงังานและการดาํเนินการตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลงังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของการปฏิบติั
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานไม่ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม 

 
 

2. ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการ
จัดฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน 

2. ผลการติดตามการจดัฝึกอบรมและ/หรือ การจดั 
    กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไม่เป็นไปตาม 
    แผนงานท่ีกาํหนดไว ้

 
 
3.2.7 ขั้นตอนที ่7 การตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 
1) ข้อกําหนด 

“ขอ้ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน
ตามช่วงเวลาที่กําหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในขั้นตอนท่ี 7 น้ี ใหพ้ิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจดัการพลงังาน
ขององคก์ร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการท่ีผ่านมา โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ควรจัดให้มีคณะผูต้รวจประเมินการจัดการพลงังานภายในองค์กรเพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัด
การพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนวา่มีการปฏิบติังานตามแผน และดาํเนินการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนหรือไม่ รวมทั้ง
รวบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัทาํเป็นรายงานการตรวจติดตามขององคก์ร สาํหรับช่วงเวลาและ
ความถ่ีในการตรวจติดตามนั้นตอ้งกาํหนดให้เหมาะสมและสมํ่าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามนั้น
สามารถกาํหนดข้ึนเองโดยองค์กร แต่ควรทาํเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในส่วนของคณะผูต้รวจ
ประเมินฯนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังาน อีกทั้งตอ้งมีความเป็นกลางและ
เป็นอิสระต่อกิจกรรมท่ีจะทาํการประเมิน  ดังน้ัน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรจึง
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ไม่ควรมีรายช่ือซ้ํากับคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ซ่ึงการดาํเนินการตรวจติดตามภายในควรกาํหนด
แผนงานและขอบเขตของการตรวจประเมินท่ีแน่นอนและชดัเจน 

2) ข้อเสนอแนะการปฏบัิติตามข้อกําหนด 

ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังาน คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานควรดาํเนินการ
ดงัน้ี 

(1) ดาํเนินการประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดตั้ งคณะผูต้รวจ
ประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร พร้อมทั้งกาํหนดวาระการทาํงานของคณะผูต้รวจประเมินฯ ตาม
ความเหมาะสม คณะผูต้รวจประเมินฯตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 2 คน ซ่ึงอาจประกอบดว้ยบุคคลท่ีมาจาก
ภายนอกหรือภายในองคก์รกไ็ด ้ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสมและ
อตัรากาํลงัคนขององคก์รนั้น โดยกาํหนดให้สมาชิก 1 คน ทาํ
หนา้ท่ีเป็นประธานคณะผูต้รวจประเมินฯ 

(2) เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมลงนาม
คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ และเผยแพร่ให้พนกังานของ
องคก์รรับทราบ (ตวัอยา่งคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ อยู่
ในรูปท่ี 3.2-8) 

(3) ขอ้กาํหนดของการจัดการพลงังานท่ีตอ้งได้รับการตรวจ
ประเมินมี 8 หวัขอ้ ดงัน้ี 

ก. การจดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
ข. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
ค. การมีนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
ง. การประเมินศกัยภาพอนุรักษพ์ลงังาน 
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม    และกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน 
ฉ. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 
ซ. การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังานของคณะผูต้รวจประเมินฯ ตามขอ้ (3) ให้ดาํเนินการ
โดยการประเมิน 
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ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลกัฐานต่างๆ ท่ีคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจดัทาํข้ึนหรือจดัเก็บ 
เช่น หนงัสือแต่งตั้ง นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน หลกัฐานการเขา้
รับการฝึกอบรมของพนกังานและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน เป็นตน้ 

ข. จากการสอบถามพนกังาน โดยการสัมภาษณ์หรือให้ตอบแบบสอบถาม เป็นตน้ การตรวจเอกสาร 
หลกัฐานต่างๆ จะเป็นลกัษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลกัฐาน และเอกสาร หลกัฐาน
นั้นมีแลว้ครบถว้นหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ ตอ้งเสนอขอ้ปรับปรุงหรือเสนอแนะใน
กรณีท่ีการดาํเนินการจดัการพลงังานไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนด 

(5) ภายหลงัการตรวจสอบและประเมินการจดัการพลงังานตามขอ้ (4) เรียบร้อยแลว้ คณะผูต้รวจประเมินฯ 
ตอ้งทาํการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังานดงักล่าว พร้อมทั้งลงลายมือช่ือรับรอง
โดยประธานคณะผูต้รวจประเมินฯ และจดัส่งให้กบัคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานและเจา้ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมร่วมกนัพิจารณาผลการตรวจประเมินการจดัการพลงังาน เพื่อทาํการ
ทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องในขั้นตอนท่ี 8 ต่อไป 

ทั้งน้ี ผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังานดงักล่าวท่ีคณะผูต้รวจประเมินฯ จดัทาํข้ึนตาม
ขอ้ (5) ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีกาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสาํหรับโรงงานควบคุมหรือรายงานการจดั
การพลงังานสาํหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก  ก7 
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3) หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจดัการพลงังาน  

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
1.  แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามในคาํสัง่  
     แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ 
2.  กาํกบั ดูแล ใหมี้การดาํเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจดัการพลงังาน 
หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 
1. จดัเตรียมเอกสาร หลกัฐานในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของวิธีการจดัการพลงังาน 
2. นาํผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
หน้าทีข่องคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
1. กาํหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขต และแผนการดาํเนินการตรวจประเมิน 
2. ดาํเนินการตรวจประเมินตามแผนท่ีกาํหนด 
3. ทาํการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กบัคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานและเจา้ของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และผูบ้ริหารระดบัสูง 
หน้าทีข่องพนักงาน 
เตรียมความพร้อมและใหค้วามร่วมมือกบัคณะผูต้รวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน 
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คาํส่ังแต่งตั้ง 

คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร 
 

 เพื่อให้การดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานของบริษทัฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 
                    1.  ............................................................. ประธาน 
                    2.  ............................................................. คณะทาํงาน 
                    3.  ............................................................. คณะทาํงาน 
                    4.  ............................................................. คณะทาํงาน 
                    5.  ............................................................. คณะทาํงานและเลขานุการ 

 
โดยคณะผูต้รวจประเมินฯ ทั้งหมดมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการตรวจสอบและประเมิน

วิธีการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ทั้งน้ีกาํหนดใหค้ณะผูต้รวจประเมินฯ ชุดน้ีมีระยะเวลาในการทาํงาน 2 
ปี 
 ทั้งน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี ......................เป็นตน้ไป 
 

                            ลงช่ือ..................................................... 
(...................................................) 

                                                                      (เจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบ้ริหารระดบัสูง) 
 

รูปที ่3.2-8 ตวัอยา่งคาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 

 
4) ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การตรวจประเมินการจดัการ 
    พลงังาน 

1.1 การดาํเนินการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง
ต่อปีหรือไม่ 

2. คาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจ 
    ประเมินการจดัการพลงังาน 
    ภายในองคก์ร 

2.1 มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร
เป็นเอกสร และลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจ้าของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 
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ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
2.2 องคป์ระกอบของคณะผูต้รวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้งคุณวฒิุ  
      ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการพลงังานหรือไม่ 

3. การเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะ 
    ผูต้รวจประเมินฯ 

3.1 มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ ใหบุ้คลากรในแต่ละ 
      หน่วยงานตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ 
      อยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. คณะผูต้รวจประเมินฯ 4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดาํเนินงานและจดัทาํเอกสารการ
ตรวจประเมินหรือไม่ 

4.2 เกณฑใ์นการตดัสินใจในการตรวจประเมินใชเ้กณฑอ์ะไร 
5. เอกสาร/หลกัฐาน 5.1 มีเอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงถึงการรับทราบอยา่งทัว่ถึงของบุคลากรใน 

      โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน 
 

 
5) หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการ 
    พลงังานภายในองคก์รเป็นเอกสาร 

1. มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินเป็นเอกสาร แต่
ไม่ได้ลงนามโดยผู ้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานตาม 
   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2 .  มีการตรวจประเ มินการจัดการพลังงานตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
แ ต่ ไ ม่ ค รบ ทุ ก อ ง ค์ป ร ะ กอบขอ ง วิ ธี ก า ร จัด
การพลงังาน 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสัง่คณะผูต้รวจประเมินฯ ให ้
    บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ 

3. มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน แต่
บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
ไม่ทัว่ถึง 
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3.2.8 ขั้นตอนที ่8 การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 

1) ข้อกําหนด 

 
“ขอ้ 9 เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการตรวจติดตาม และ

ประเมินการจัดการพลังงาน  รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงานตามช่วงเวลาที่กําหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจําอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

การดาํเนินการตามขั้นตอนท่ี 8 น้ี เป็นการดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองมาจากขั้นตอน 7 โดยนาํผลการประเมินการ
จดัการพลงังานจากการตรวจติดตามภายในในขั้นตอนท่ี 7 มาร่วมวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแขง็ 
กิจกรรมหรือการดาํเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้ งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามขอ้กาํหนดต่างๆ ของวิธีการจดัการพลงังาน (นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน หรือแผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมฯ เป็นตน้) ในกรณีท่ีพบอุปสรรค
หรือปัญหาในการดําเนินการ คณะทาํงานต้องทาํการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องของการจัด
การพลงังานว่ามาจากปัจจยัภายในองคก์ร หรือเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแกไ้ขและ
ปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพฒันา
วิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ืองขององคก์ร 
ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของวิธีการจดัการพลงังานนั้นตอ้งจดัข้ึนเป็นประจาํ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  และกาํหนดข้ึนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูเ้ขา้ประชุมควรประกอบด้วย ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ประธานและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน รวมทั้งตวัแทนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2) ข้อเสนอแนะการปฏบัิติตามข้อกําหนด  

การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องวิธีการจดัการพลงังาน คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานควร
ดาํเนินการดงัน้ี 
(1) จดัให้มีการประชุมทบทวนผลการดาํเนินการภายหลงัการตรวจประเมินภายใน โดยแจง้ให้ผูรั้บผิดชอบ
ดา้นพลงังานหรือตวัแทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงวตัถุประสงค ์รูปแบบ กาํหนดเวลา และเขา้ร่วม
ประชุม 
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(2) การจดัการประชุมทบทวนผลการดาํเนินการ ควรมีตวัแทนจากทุกฝ่ายเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
รับทราบผลการประชุม ดงันั้นควรใหมี้การเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะทาํงาน และตวัแทน
พนกังานทุกระดบัจากหน่วยงานต่างๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการดาํเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร แลว้ทาํการสรุปผลการทบทวน 
วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน และรายงานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดงักล่าว ควรประกอบดว้ยผลการทบทวนการดาํเนินการจดัการพลงังานใน
แต่ละขั้นตอนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้ งระบุ
ขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบในกรณีท่ีเห็นว่าสมควรตอ้งมีการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงขอ้บกพร่อง
ดงักล่าวท่ีเกิดในแต่ละขั้นตอนของการดาํเนินการจดัการพลงังาน 

(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจดัการพลงังาน ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ทั้งในส่วนท่ีเป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการดาํเนินการ โดยในกิจกรรม
หรือการดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาวิธีการจดัการพลงังาน ก็ควรให้การสนบัสนุนและ
ส่งเสริมต่อไป   สําหรับปัญหา อุปสรรค หรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ควรร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
แนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

(5) ผูบ้ริหารระดบัสูงควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมทบทวนฯ ไปใชใ้นการปรับปรุงนโยบายฯในขั้นตอน
ท่ี 3 และวิธีการจดัการพลงังานใหดี้ข้ึน เพ่ือการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  

(6) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจดัการพลงังาน 
รวมทั้งแนวปฏิบติัในการทาํงานเพ่ือพฒันาวิธีการจดัการพลงังานซ่ึงไดจ้ากการประชุม  

ผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานท่ีจดัทาํข้ึนตามขอ้ (3) ใหเ้ป็นไป
ตามแบบท่ีกาํหนดในรายงานการจดัการพลงังานสําหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจดัการพลงังาน
สาํหรับอาคารควบคุม ซ่ึงดูไดจ้ากภาคผนวก  ก7 
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3) หน้าทีข่องบุคคลทีเ่ก่ียวข้อง 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ท่ีมีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขขอ้บกพร่องของ
วิธีการจดัการพลงังาน 

หน้าทีข่องเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ควบคุมใหมี้การดาํเนินการทบทวนผลการดาํเนินวิธีการจดัการพลงังาน 
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดาํเนินการจดัการพลงังาน 
3. แสดงเจตจาํนงใหมี้การปรับปรุงวิธีการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ือง  
หน้าทีข่องคณะทาํงานฯ 
1. รวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการประเมินการดาํเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร 
2. ดาํเนินการจดัการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน รวมถึงการ

เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบติัท่ีไดจ้ากการประชุมให้พนกังานทุกคน
รับทราบ 

หน้าทีข่องพนักงาน 
คดัเลือกผูแ้ทนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไ้ขในส่วนท่ีรับผดิชอบ 
 

 
4) ประเดน็หลักทีต่รวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การทบทวนวิเคราะห์และ  
    แกไ้ขขอ้บกพร่องของการ 
    จดัการพลงังาน 

1.1 มีการทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 
      พลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปีหรือไม่ 
1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 
      พลงังานครบทุกองค์ประกอบของวิธีการจดัการพลงังานท่ีกาํหนด

หรือไม่ 
2. ผลของการตรวจติดตามและ 
ประเมินการจดัการพลงังาน 

2.1 มีการนาํผลของการตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังานเขา้
สู่การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการ 

       จดัการพลงังานของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานหรือไม่ 
3. เอกสาร/หลกัฐาน 3.1 มีเอกสาร/หลกัฐานแสดงว่ามีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานเป็นระยะๆอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี
หรือไม่ 
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5) หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
    ของการจดัการพลงังานแต่ไม่ครบทุกองคป์ระกอบ 
    ของวิธีการจดัการพลงังาน 

2.ไม่มีการนาํผลของการตรวจติดตามและประเมิน
การจดัการพลงังานมานาํเสนอคณะทาํงานการ
จัดการพลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะห์และ
แก้ไขขอ้บกพร่องของการจัดการพลงังานใน
รอบปี 

 

3 .ไ ม่ มีผลการทบทวน  วิ เ คราะ ห์และแก้ไข
ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 
 

4.ไม่มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขขอ้บกพร่องของ
การจดัการพลงังานให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ทัว่ถึง 

 

 

 
 
3.3   การบูรณาการสู่มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) 
 
ประเด็นเร่ืองพลงังาน (Energy) และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ก่อใหเ้กิดการต่ืนตวั
และเล็งเห็นถึงความสําคญัของการประหยดัพลงังานและใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ตั้งแต่
ระดบับา้นครอบครัว ชุมชน จนถึงในระดบัรัฐบาลของแต่ละประเทศท่ีต่างก็มีความมุ่งมัน่ในการกาํหนด
นโยบายดา้นพลงังานท่ีชดัเจน และรณรงคเ์ร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานให้แพร่หลายมากข้ึนเช่นกนั ส่วนดา้น
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ผูป้ระกอบการเองก็พยายามแสวงหาหนทางต่าง ๆ ท่ีจะช่วยกนัใชพ้ลงังานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดย
ทุกภาคส่วนตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและทาํหน้าท่ีของตวัเองในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน ให้เกิดการจัด
การพลงังาน (Energy Management) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท่ีจะช่วยประหยดัพลงังาน 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการท่ีจะตามให้ทนัการการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดในปัจจุบนัไดน้ั้น 
วิธีหน่ึงคือ การใชม้าตรฐานระบบการจดัการระดบัสากล (International Management System Standards) ท่ี
เป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีจะช่วยพฒันาประสิทธิภาพขององคก์ร (Organizational Efficiency) และผลิตภาพ 
(Productivity)  โดยองคก์รหลกัท่ีทาํหน้าท่ีกาํหนดมาตรฐานระบบจดัการเหล่าน้ี ก็คือ องคก์ารระหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO)  
 
ดว้ยความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการจดัการพลงังานท่ีมีประสิทธิผลผนวกกบัความสําเร็จในการเจริญเติบโตของ
มาตรฐานระบบการจดัการท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความเห็นพอ้งในระดบัสากล ทางองคก์ารระหว่างประเทศว่า
ดว้ยการมาตรฐาน (ISO) ไดบ่้งช้ีว่าการจดัการพลงังานเป็นประเด็นสําคญัท่ีสมควรไดรั้บการพฒันาและ
ส่งเสริมในเร่ืองของมาตรฐานสากล และเป็นท่ีชัดเจนด้วยเช่นกันว่าผูท่ี้จะใช้มาตรฐานคือภาคส่วน
อุตสาหกรรม โดยมาตรฐานการจดัการพลงังานถูกคาดหวงัว่าจะเขา้ถึงกลุ่มอุตสาหกรรม และในระยะยาวจะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลงังาน (Energy Efficiency) ของสาธารณูปโภคในภาคส่วน
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 20  

มาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 เนน้จุดมุ่งหมายสาํคญัทั้งส้ิน 8 ประการ ไดแ้ก่  
 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการดา้นพลงังานขององคก์ร โดยตอ้งเขา้กบัระบบการจดัการมาตรฐาน            
      ISO 14001 ท่ีองคก์รนั้นๆ ดาํเนินการอยู ่ 
2.  องคก์รนั้นๆ ตอ้งมีการดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงและ 
      ก่อใหเ้กิดการปรับปรุงดา้นพลงังานอยา่งต่อเน่ือง  
3.  องคก์รนั้นๆ ตอ้งปรับปรุงการใชท้รัพยากรดา้นพลงังานใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุน เพื่อลดค่าใชจ่้ายและเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพในการผลิต  
4.  สนบัสนุนใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ในดา้นประสิทธิภาพพลงังาน  
5. องคก์รนั้นๆ ตอ้งควบคุมผูส่้งมอบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการใชพ้ลงังาน 
      อยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. ใชม้าตรฐานน้ีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆ (Benchmarking) การทดสอบ, การวดั,  
      การจดัทาํระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุงดา้นพลงังานและการจดัการในโครงการท่ี 
      เก่ียวขอ้งกบัการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อยออกไป  
7. สาํหรับองคก์รท่ีมีสาขาอยูม่ากกวา่ 1 ประเทศ ควรมีแนวทางการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานท่ีเป็น 
      รูปแบบเดียวกนัทุกสาขา  
8. จดัการส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดพฤติกรรมท่ีดีและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัการ 
      ดา้นพลงังาน  
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องค์ประกอบหลักของ ISO 50001  และการบูรณาการจากระบบการจัดการพลังงาน 
 

ISO50001 การบูรณาการจากระบบการจดัการพลงังาน 
documentation 

scope ทั้งหมด 
Energy baseline ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 2,4) 
Energy key performance indicator ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 
Energy policy ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 3) 
Energy goals and targets ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 3) 
Energy manual บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 
Document control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 1-8) 
 record control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี1-8) 

management 
 Energy management representative  
 Energy management  team ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 1) 

Management planning 
Energy data management   ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 
Energy impact profile  
Regals& other requirements  
Energy goals, targets and planning ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 5) 
Document control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 1-8) 
 record control system บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี1-8) 

operations 
Energy  purchasing   
Systems design & selection  
 systems & process control  บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4) 
Project implementation  บางส่วน(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 5,6) 
Communication ,training ,awareness ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 5,6) 

 Evaluations & review 
monitoring ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 4,6,7) 
 Internal audits ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี 7) 
  Corrective &prevention action ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี4-7) 
Management review ทั้งหมด(นาํมาจากขั้นตอนท่ี8) 

ดงันั้น หากมองให้ดีจะเห็นว่าระบบการจดัการพลงังานมีพื้นฐานใกลเ้คียงกบัมาตรฐาน ISO 50001 ซ่ึง
หมายความวา่ผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินการตามกฎหมายดงักล่าว มีความเป็นไปไดท่ี้จะผา่นมาตรฐานดงักล่าวได ้ 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
 
1. โครงการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ไดก้าํหนดให้เจา้ของ

โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมดาํเนินการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวธีิการจัดการพลังงานใน โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

2. กฎกระทรวงดังกล่าวมีแนวทางการจัดทาํโดยการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ท่ีเป็นสากลดังเช่น ISO 
9001:2000 ISO 14001 มอก.- 18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ 
DA2403E:2001 Energy Management-Specifications 
วิธีการจดัการพลงังานแบ่งออกไดเ้ป็น  8 ขั้นตอนดงัน้ี 
1. การแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
3. การกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
4. การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 
5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่งเสริมการ 
อนุรักษพ์ลงังาน 
6. การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
7. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน 
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

3. การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดาํเนินงานภายในองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร ทรัพยากร 
นโยบาย และขั้นตอนการดาํเนินการ โดยมีการทาํงานประสานกนัอย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อ
ปฏิบติังานท่ีกาํหนดไว ้หรือเพ่ือใหบ้รรลุ หรือรักษาเป้าหมายดา้นพลงังานท่ีกาํหนดไว ้

4. การใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ  หมายถึง การใช้พลงังานในปริมาณท่ีมีสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณการใชพ้ลงังานโดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งช้ีถึงศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานได ้

5. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน ท่ีจดัตั้งข้ึนควรประกอบดว้ย 
หัวหน้าคณะทาํงาน 1 ตาํแหน่งมาจากตวัแทนผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีมีความสามารถในการดาํเนินการ
ประชุม  มีความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังาน และเป็นท่ียอมรับภายในองคก์ร 
เลขานุการ 1 ตาํแหน่งควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพลงังานและดาํเนินกิจกรรมดา้นพลงังานและควรเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานในองคก์ร 
สมาชิก 3-5 ตาํแหน่งมาจากตวัแทนแผนกหรือหน่วยงานท่ีสาํคญั 

6. ทุกประเด็นในการทาํ Energy Management Matrix หากมีคะแนนมากกว่า 3 หมายถึง ระบบการจดัการ
ดีมาก เป้าหมายคือการรักษาใหเ้กิดความยัง่ยนื แต่หากทุกประเดน็คะแนนนอ้ยกว่า 3 หมายถึงตอ้งมีการ
พฒันาในทุกประเดน็อยา่งเร่งด่วน 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน 

3-60 

7. ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการประเมินศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร 
1. เป็นดชันีในการบ่งบอกถึงตน้ทุนทางพลงังานสาํหรับสินคา้หรือการบริการ 
2. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของ   
องคก์รในอดีตกบัปัจจุบนั หรือเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานเบ้ืองตน้กบัโรงงานประเภทเดียวกนั 
3. ใชก้าํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานและอนุรักษพ์ลงังาน  

8. จากสถิติขอ้มูลในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานโดยการนาํมาตรการจดัการพลงังานน้ีมาทดลองใชก้บั
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนท่ีผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยดัจากมาตรการอนุรักษ์
พลงังานจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบ้ืองตน้ท่ีไม่ตอ้งลงทุนสูง มีผลประหยดัโดยเฉล่ียอย่างนอ้ย
ร้อยละ 5-10 เทียบกบัการใชพ้ลงังานทั้งหมด  

9. แผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีดี ตอ้งแสดงรายช่ือและวตัถุประสงคข์องมาตรการท่ีจะดาํเนินการ ระยะเวลา 
งบประมาณ  กลุ่มเป้าหมาย  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินการ และผูรั้บผิดชอบในการดาํเนิน
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานแต่ละมาตรการ 

10. การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าว ให้รวมทั้ง
การตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยควรทาํเป็นประจาํ อย่างน้อย  
3 เดือนต่อคร้ัง 

11. ในการจดัตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ควรกาํหนดวาระการทาํงานของคณะ
ผูต้รวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผูต้รวจประเมินฯตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซ่ึงอาจ
ประกอบด้วยบุคคลท่ีมาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสมและอตัรา
กาํลงัคนขององคก์รนั้น และหากเป็นไปไดร้ายช่ือคณะผูต้รวจประเมินฯไม่ควรมีช่ือซํ้ ากนักบัรายช่ือ
คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน เพ่ือความเป็นกลางในการประเมิน 

12. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจดั
การพลงังาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานตามช่วงเวลาท่ี
กาํหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

13. ผูต้รวจสอบพลงังานตอ้งจดัทาํรายงานและจดัส่งใหแ้ก่เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 
ดงัน้ี 

(1) รายการตรวจสอบการจดัการพลงังาน (Check List) 

(2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน 
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14. ประเดน็ต่างๆท่ีควรระมดัระวงัในระบบการจดัการพลงังาน 
ขั้นตอนที ่1: คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน 
ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 1.1 มีการดาํเนินการแต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการ 

      พลงังานหรือไม่ 
1.2 มีการจัดทําเป็นเอกสารคําสั่งแต่งตั้ งและลงนามโดย

ผู ้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรือไม่ 

2. โครงสร้างของคณะทาํงานฯ 2.1 โครงสร้างของคณะทาํงานฯท่ีแต่งตั้งมีความ  
       เหมาะสมกบัโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร 
       ควบคุมหรือไม่ 

3. การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของคณะทาํงานฯ 

3.1 สอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัทุกขอ้ของกฎกระทรวง 
      ขอ้ 5 หรือไม่ 

4. การเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ 4.1 ใหบุ้คลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได ้
      รับทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

5. วิธีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะทาํงานฯ 

5.1 วิธีการเผยแพร่มีความเหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อ  
      การรับทราบของบุคลากรอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

6. มีเอกสาร/หลกัฐานยนืยนั 6.1 มีหลกัฐานแสดงวา่บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงวา่มีการแต่งตั้ง 

     คณะทาํงานฯหรือไม่ 
 
หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1. ไม่มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ เป็นเอกสาร 1.  มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯ เป็นเอกสารแต่

ไม่ไดล้งนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของคณะทาํงานฯ เลย 

2. มีการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
    ของคณะทาํงานฯสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัใน 
    บางขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 5 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย
วิธีการใด ๆ เลย 

3. มีการเผยแพร่คาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานฯ ดว้ย 
    วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/ 
    อาคารควบคุมรับทราบไม่ทัว่ถึง 
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ขั้นตอนที ่2: การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น 
ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1.การประเมินสถานภาพการจดั
การพลงังานเบ้ืองตน้ 

1.1 ใชต้ารางประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management 
Matrix: EMM) หรือไม่ 

1.2 มีการประเมินในหน่วยงานยอ่ยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมหรือไม่ก่อนท่ีจะนําผลการประเมินดังกล่าวมา
พิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และการ
ประเมินตอ้งครบทั้ง 6 องคป์ระกอบตามท่ีกาํหนดใน EMM 

1.3 มีเอกสารหรือแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1.2 หรือไม่ 
 

หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1 .  ไ ม่ มี ก า รป ร ะ เ มิ นสถ านภ าพก า ร จัด
การพลงังานเบ้ืองตน้ทั้งในหน่วยงานย่อยตาม
โครงสร้างและภาพรวมของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม 

1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานยอ่ยตาม 
   โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
2. มีการประเมินฯ ตามขอ้ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6 
    องคป์ระกอบท่ีกาํหนดใน EMM 
3. มีเอกสาร/หลกัฐานแบบประเมินฯ ตามขอ้ 1 ไม่ครบ 

 

ขั้นตอนที ่3: นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 1.1 มีนโยบายอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

1.2 จดัทาํเป็นเอกสารและลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 

2. เน้ือหาของนโยบายอนุรักษ์
พลงังาน 

2.1 มีสาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทุกขอ้ในกฎกระทรวง ขอ้ 4 
หรือไม่ 

3. การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์
พลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่ใหบุ้คลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรั้บ   
      ทราบอยา่งทัว่ถึงและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้
3.2 วิธีการเผยแพร่เหมาะสมหรือไม่ และมีผลต่อการรับทราบอยา่ง 
      ทัว่ถึงและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานไดห้รือไม่ 

4. เอกสาร/หลกัฐาน 4.1 มีเอกสาร/หลกัฐานยืนยนัว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมได้รับทราบอย่างทัว่ถึงและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษ์
พลงังานได ้
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หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็น
เอกสาร 

1.นโยบายอนุรักษพ์ลงังานไม่ไดล้งนามโดย  
   ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือเจา้ของโรงงานควบคุม/ 
   อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการกาํหนดเน้ือหาสาระสาํคญัของนโยบาย
อนุรักษพ์ลงังานเลย 

2. มีการกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานสอดคลอ้ง
กบัสาระสาํคญัในบางขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 4 

3.ไม่มีการเผยแพร่นโยบายฯ ดว้ยวิธีการใด ๆ เลย 3 .  มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  ด้วย
วิธีการต่างๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมได้รับทราบไม่ทั่ว ถึงและไม่
สามารถปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้

 
ขั้นตอนที ่4: การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ประเดน็หลักในการตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การประเมินศกัยภาพการ
อนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลการตรวจวดั และ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัวิศวกรรมท่ีได้จากการประเมิน
ศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานตามขอ้ 1.1 

 
หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานทุก
ข้อกําหนดตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการตาม ท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. มีการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานไม่
ครบทุกขอ้กาํหนดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2. ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไม่
เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 
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ขั้นตอนที ่5: การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
 
ประเดน็หลักในการตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การกาํหนดเป้าหมายและ
แผนอนุรักษพ์ลงังาน 

1.1 มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานเป็นร้อยละของ
ปริมาณการใชพ้ลงังานเดิม หรือเป็นระดบัการใชพ้ลงังานต่อหน่ึง
หน่วยผลผลิต (สาํหรับโรงงานควบคุม) หรือระดบัการใชพ้ลงังาน
ต่อหน่วยบริการ (สาํหรับอาคารควบคุม) หรือไม่ 

1.2 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

2. การจดัทาํแผนการฝึกอบรม
และแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน 

2.1 มีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

2.2 แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานมีความเหมาะสมกบับุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมแต่ละระดบัหรือไม่ 

3. การเผยแพร่แผนการ
ฝึกอบรมและแผนกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. ความครบถว้นและถูกตอ้ง
ของขอ้มูล 

4.1 ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดัและ 
      การวิเคราะห์ขอ้มูลวา่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรมในทุกมาตรการ  
      อนุรักษพ์ลงังาน (ดา้นไฟฟ้าและดา้นความร้อน) หรือไม่ 

 
หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 

2 .ไม่มีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกาํหนด 

3 .ไม่มีการกําหนดแผนการฝึกอบรมและแผน   
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
กาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและ
ความร้อนไม่เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 
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4 .ไม่มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผน
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานให้บุคลากร
ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอย่าง
ทัว่ถึง 

2 .  มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและแผน
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  แต่
บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
รับทราบไม่ทัว่ถึง 

 
ขั้นตอนที่ 6: การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การดาํเนินการตามแผน
อนุรักษพ์ลงังาน  

1.1 มีการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลงังาน มีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลงังานอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 

2. ความครบถว้นและความ
ถูกตอ้ง 

2.1 ตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล การตรวจวดั
และวิเคราะห์ขอ้มูล ตามหลกัวิศวกรรมในแต่ละมาตรการอนุรักษ์
พลงังานท่ีไดด้าํเนินไปแลว้ 

3. การติดตามผลการดาํเนินงาน
ของแผนการจัดฝึกอบรมและ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร   
อนุรักษพ์ลงังาน 

3.1 มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการจดัฝึกอบรมและแผน
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานหรือไม่ 

3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามแผนฝึกอบรม 
      และแผนกิจกรรมส่งเสริมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ังหรือไม่ 

 
หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

อนุรักษพ์ลงังานและการดาํเนินการตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของการ
ปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานใน
แต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงานไม่ถูกต้องตาม
หลกัวิศวกรรม 

 
2. ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการ

จัดฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน 

2. ผลการติดตามการจดัฝึกอบรมและ/หรือ การจดั 
    กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไม่เป็นไป 
    ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

 



ตอนท่ี 1 บทที ่3 การจัดการพลังงาน 

3-66 

ขั้นตอนที ่7: การตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
ประเดน็หลักทีต้่องตรวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การตรวจประเมินการจดั
การพลงังาน 

1.1 การดาํเนินการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดหรือไม่ 

1.2 มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง
ต่อปีหรือไม่ 

2. คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองคก์ร 

2.1 มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายใน   
องค์กรเป็นเอกสาร และลงนามโดยผูบ้ริหารระดับสูงหรือเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม่ 

2.2 องคป์ระกอบของคณะผูต้รวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้ง
คุณวฒิุประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการพลงังานหรือไม่ 

3. การเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะ
ผูต้รวจประเมินฯ 

3.1 มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ ใหบุ้คลากรในแต่
ละหน่วยงานตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
รับทราบอยา่งทัว่ถึงหรือไม่ 

4. คณะผูต้รวจประเมินฯ 4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดาํเนินงานและจดัทาํเอกสาร
การตรวจประเมินหรือไม่ 

4.2 มีเกณฑใ์นการตดัสินใจในการตรวจประเมินใชเ้กณฑอ์ะไร 
5. เอกสาร/หลกัฐาน 5.1 มีเอกสาร/หลกัฐานท่ีแสดงถึงการรับทราบอยา่งทัว่ถึงของบุคลากร

ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินฯ 
 

หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจัด
การพลงังานภายในองคก์รเป็นเอกสาร 

1. มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินเป็นเอกสาร แต่
ไม่ได้ลงนามโดยผู ้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

2.ไม่มีการตรวจประเมินการจดัการพลงังานตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

2 . มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด แต่
ไม่ครบทุกองคป์ระกอบของวิธีการจดัการพลงังาน 

3.ไม่มีการเผยแพร่คาํสัง่คณะผูต้รวจประเมินฯ ให้
บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ 

3.มีการเผยแพร่คาํสั่งแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมิน แต่
บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
ไม่ทัว่ถึง 
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ขั้นตอนที ่8: การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
ประเดน็หลักทีต่รวจสอบ 

ประเดน็การตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ 
1. การทบทวนวิเคราะห์และ   
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลงังาน 

1.1 มีการทบทวนวิ เคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลงังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนด
หรือไม่ 

1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 
      พลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปีหรือไม่ 
1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการ 
      พลงังานครบทุกองคป์ระกอบของวิธีการจดัการพลงังานท่ีกาํหนด

หรือไม่ 
2. ผลของการตรวจติดตามและ
ประเมินการจดัการพลงังาน 

2.1 มีการนาํผลของการตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลงังาน
เขา้สู่การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการ 

       จดัการพลงังานของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานหรือไม่ 
3. เอกสาร/หลกัฐาน 3.1 มีเอกสาร/หลกัฐานแสดงว่ามีการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง
ต่อปีหรือไม่ 

 
 

หลักเกณฑ์ในการตดัสินใจสําหรับความไม่สอดคล้อง 

ระดบัร้ายแรง (Major ) ระดบัไม่ร้ายแรง (Minor) 
1.ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนอนุรักษ์

พลังงานและการดําเนินการตรวจสอบและ
วิ เคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลของการ
ปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน
ในแต่ละมาตรการอนุรักษพ์ลงังานไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัวิศวกรรม 

 
2. ไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานของแผนการจดั

ฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน 

2. ผลการติดตามการจดัฝึกอบรมและ/หรือ การ   
    จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไม่ 
    เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

3 .ไ ม่ มี ผลการทบทวน  วิ เ ค ร า ะ ห์และแก้ไ ข
ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 
 

4. ไม่มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการ
ทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั
การพลงังานใหบุ้คลากรรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
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4 บทที ่4 
 การจดัทาํรายงานการจดัการพลังงาน 

(Energy Management Repor t) 
 

 
ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 
พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550)   ระบุใหโ้รงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมตอ้งดาํเนินการตามวิธีการจดัการพลงังานทั้ง 8 ขั้นตอน ดงัรายละเอียดในบทท่ี 3 
และตอ้งจดัทาํรายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานผูต้รวจสอบ
พลงังานภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนกบั พพ. ใหแ้ก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี (นาํส่ง 1 คร้ังต่อปี) เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
 
การจดัเตรียมและบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึก รวมถึงการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานจึงมีความสาํคญั
อย่างยิ่ง เพราะรายงานดงักล่าวตอ้งมีความถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผูต้รวจสอบพลงังาน จึงจะสามารถนาํส่งใหแ้ก่ พพ. เพื่อตรวจรับได ้
 
 
วตัถุประสงค์ 
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1. บอกขั้นตอนวิธีการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
2. อธิบายวิธีการจดัเตรียมและบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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บทนํา 
 
รายงานการจดัการพลงังาน ประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งหมด 8 บท ซ่ึงมีเน้ือหาเป็นรายละเอียดการดาํเนินงานตาม
วิธีการจดัการพลงังานทั้ง 8 ขั้นตอน นอกจากน้ีในส่วนแรกของรายงานยงัมีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงงาน เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับการตรวจสอบรับรองดว้ย  
 
รายงานการจดัการพลงังานตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ปกรายงาน 
การรับรองรายงาน 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ขอ้มูลดา้นการจดัการพลงังาน 
ขั้นตอนท่ี 1 คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
ขั้นตอนท่ี 3 นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขั้นตอนท่ี 5 การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม

 การอนุรักษพ์ลงังาน 
ขั้นตอนท่ี 6 การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติั

  ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน 
ขั้นตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและการประเมินการจดัการพลงังาน 
ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน   
ภาคผนวก ก  ขอ้มูลระบบไฟฟ้าปีปัจจุบนั 
ภาคผนวก ข  ขอ้มูลผลผลิตรอบปีจดัทาํรายงานและปีท่ีผา่นมา 
ภาคผนวก ค  ขอ้มูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้ารอบปีจดัทาํรายงานและปีท่ีผา่นมา 
ภาคผนวก ง  ขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานหมุนเวียนรอบปีจดัทาํรายงานและปีท่ีผา่นมา 
ภาคผนวก จ  ขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ารอบปีจดัทาํรายงานและปีท่ีผา่นมา 
ภาคผนวก ฉ  ขอ้มูลสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารอบปีจดัทาํรายงานและปีท่ีผา่นมา 
ภาคผนวก ช  ขอ้มูลสดัส่วนการใชพ้ลงังานความร้อนรอบปีจดัทาํรายงานและปีท่ีผา่นมา 
ภาคผนวก ซ  การประเมินศกัยภาพของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีมีนยัสาํคญัเพื่อนาํไปคน้หามาตรการ 

 
โดยรายละเอียดการจดัเตรียม/บนัทึกขอ้มูล และจดัทาํรายงานแต่ละส่วนดงักล่าวขา้งตน้ มีดงัต่อไปน้ี 
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ปกรายงาน 
ใหแ้สดงขอ้มูลดงัน้ี 

1. ช่ือโรงงานควบคุมและช่ือนิติบุคคล ถา้มีรูปถ่ายป้ายช่ือโรงงานควบคุมใหแ้สดงไวห้นา้ปกรายงาน 
2. หมายเลขประจาํโรงงานควบคุม (TSIC – ID) เป็นหมายเลขท่ีออกใหโ้ดย กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) 
3. รอบปีการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน 

 
ตวัอย่าง ปกรายงานการจดัการพลงังาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการจดัการพลงังาน 
ประจาํปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ช่ือนิติบุคคล : บริษัท เราคนไทย จํากัด 
                ช่ือโรงงานควบคุม :   บริษัท เราคนไทย จํากัด 
                TSIC-ID : ๓๑๔๓๙-๐๑๑๑ 
 
 

ส่งรายงาน ภายในมีนาคม ปี ๒๕๖๒ 
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การรับรองรายงาน 
ใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการลงนาม 
1 ประธานคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
2 ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานประจาํโรงงานควบคุม 

 โรงงานกลุ่มท่ี 1 (ขนาดเลก็) จะตอ้งมีการลงนามของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานสามญั 
(ผชร.) หรือผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุส (ผอส.) (ถา้มี) 

 โรงงานกลุ่มท่ี 2 (ขนาดใหญ่) จะตอ้งมีการลงนามของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานทั้ง 
ผชร. และผอส. 

3 เจา้ของโรงงานควบคุม หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ (กรณีผูรั้บมอบอาํนาจใหแ้นบเอกสาร
เพิ่มเติม) ลงนามรับรองรายงานการจดัการพลงังาน และควรมีการประทบัตราบริษทัดว้ย 

 
ตวัอย่าง การรับรองรายงานการจดัการพลงังาน 

 

ของโรงงานควบคุม  บริษัท เราคนไทย จาํกัด

1.    ประธานคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน

ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่า 
ได้ดาํเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ 

ลงชือ ………………………………… . 
( นายสุรชัย มังมี )

วันที 15 /01 / 256  

2.    ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

ข้าพเจ้าในฐานะผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ดาํเนินการจัดการ 
พลังงานให้เป็นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

ลงชือ ………………………………… . ลงชือ ………….................... ….……. 
(   นายสุขใจ สบายดี ) ( นายบัณฑิต ศึกษา )

ตาํแหน่ง ผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ตาํแหน่ง ผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที ผชร . 04321 ทะเบียนเลขที ผอส . 01234 
วันที 17 /01 / 2562 วันที 17 /01 / 2562

3.    เจ้าของโรงงานควบคุม

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของโรงงานควบคุม/ผูรั้บมอบอํานาจ ขอรับรองว่าได้ดาํเนินการจัดการ

พลังงานให้เป็นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

ลงชือ ………………………………… . 
( นายสาวปรารถนา หวังดี ) 

วันที 19 /01 / 2562

ใบคาํรับรองการจัดทาํรายงานการจัดการพลังงาน



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน (โรงงาน) พ.ศ.2562 
 

4-5 

ข้อมูลเบ้ืองต้น 

ลาํดบัท่ี รายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
1 ช่ือนิติบุคคล ช่ือโรงงานควบคุม และ TSIC-ID 

 1.1  ใหแ้สดงช่ือนิติบุคคล 
 1.2  ใหแ้สดงช่ือโรงงานควบคุม (โดยทัว่ไปช่ือโรงงานควบคุมจะเป็นช่ือเดียวกบัช่ือนิติบุคคล 

แต่บางกรณีนิติบุคคลหน่ึงอาจจะดาํเนินการหลายแห่ง ซ่ึงอาจทาํใหช่ื้อโรงงานต่างจากช่ือ
นิติบุคคลได)้ 

1.3  หมายเลขประจาํโรงงานควบคุม (TSIC-ID) ซ่ึงออกใหโ้ดยกรมพฒันาพลงังานทดแทน 
        และอนุรักษพ์ลงังาน 

2 กลุ่มโรงงานควบคุม 
ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย � ในช่อง �ตามกลุ่มโรงงานโดยท่ี 

กลุ่มท่ี 1 (ขนาดเล็ก) หมายถึง โรงงานควบคุมท่ีใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าหรือติดตั้งหมอ้แปลง
ไฟฟ้ารวมกนัน้อยกว่า 3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์หรือโรงงานควบคุมท่ี
ใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอนํ้ า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนๆ โดยมีปริมาณ
พลงังานเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตํ่ากวา่ 60 ลา้นเมกะจูลต่อปี 
กลุ่มท่ี 2 (ขนาดใหญ่) หมายถึง โรงงานควบคุมท่ีใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าหรือติดตั้งหมอ้แปลง
ไฟฟ้ารวมกันตั้ งแต่  3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปหรือโรงงาน
ควบคุมท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอนํ้ า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนๆ โดย
มีปริมาณพลงังานเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 เมกะจูลต่อปีขึน้ไป 

3 ท่ีอยูโ่รงงานควบคุม ใหแ้สดงขอ้มูลดงัน้ี    
 3.1 ท่ีอยูข่องโรงงานควบคุม    
 3.2  หมายเลขโทรศพัท ์   
 3.3  โทรสาร    
 3.4  E-mail  

4 ท่ีตั้งสาํนกังาน ใหแ้สดงขอ้มูลดงัน้ี    
 4.1  ท่ีอยูส่าํนกังานของโรงงานควบคุม    
 4.2  หมายเลขโทรศพัท ์   
 4.3 โทรสาร    
      4.4  E-mail 

5 ประเภทอุตสาหกรรม ใหร้ะบุประเภทอุตสาหกรรมโดยดูจากหมายเลข TSIC-ID 2 ตวัแรก  
ไดแ้ก่  31 = อาหาร, 32 = ส่ิงทอ, 33 = ไม,้ 34 = กระดาษ, 35 = เคมี, 36 = อโลหะ, 37 = โลหะ,   

38 = ผลิตภณัฑ์จากโลหะ นอกจากหมายเลขท่ีกาํหนดไวน้ี้ = อ่ืนๆ เป็นตน้โดยให้ใส่
เคร่ืองหมาย � ในช่อง �ตามประเภทอุตสาหกรรม 
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6 เดือน-ปีท่ีเร่ิมดาํเนินการผลิตของโรงงาน และจาํนวนพนกังาน 
7 เวลาทาํงาน กรณีท่ีโรงงานมีกระบวนการผลิตหลายอยา่งและมีเวลาทางานไม่ตรงกนั ใหร้ะบุเวลา

ทาํงานของกระบวนการผลิตท่ีเป็นผลผลิตหลกัของโรงงาน 
8 ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน    

 8.1 ใหแ้สดงช่ือ-นามสกลุ ของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานทั้งหมดท่ีประจาํโรงงานควบคุม    
 8.2 ระบุประเภทของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานโดยใส่เคร่ืองหมาย � ในช่อง �ตามประเภท

ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน    
 8.3  ระบุเลขทะเบียนซ่ึงออกใหโ้ดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.)  
             ไดแ้ก่ ผชร.xxxxx คือ ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานสามญั และ ผอส.xxxxx คือ ผูรั้บผดิชอบ 
             ดา้นพลงังานอาวโุส 

 
ตวัอย่าง ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 ข้อมูลทัวไป

1 ชือนิติบุคคล : บริษัท เราคนไทย จาํกัด

     ชือโรงงานควบคุม : โรงงาน เราคนไทย จาํกัด

TSIC-ID : 31439-0111

     2 ระบุกลุ่มโรงงานควบคุม ดงันี

3 ทีอยู่โรงงาน  

     เลขที 259 ถนน พญาไท ตาํบล วงัใหม่

อําเภอ ปทุมวนั  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10330

โทรศพัท์: 02-218-6806 โทรสาร: 02-218-6807 อีเมล์: sukjai@raokonthai.com

     4 ทีตงัสํานักงาน

เลขที 259 ถนน พญาไท ตาํบล วงัใหม่

อําเภอ ปทุมวนั  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10330

โทรศพัท์: 02-218-6806 โทรสาร: 02-218-6807 อีเมล์: sukjai@raokonthai.com

กลุ่มที 2 (ขนาดใหญ่): โรงงานควบคุมทีใช้เครืองวัดไฟฟ้าหรือติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันตังแต่สามพันกิโลวัตตห์รือ

สามพันห้ารอ้ยสามสิบกิโลโวลตแ์อมแปรขึ์นไปหรือโรงงานควบคุมทีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความรอ้นจากไอนํา หรือ

พลังงานสินเปลืองอืน  ๆโดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตังแต่หกสิบลา้นเมกะจูล/ปีขึนไป

กลุ่มที 1 (ขนาดเล็ก) : โรงงานควบคุมทีใช้เครืองวัดไฟฟ้าหรือติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตตห์รือ

สามพันห้ารอ้ยสามสิบกิโลโวลตแ์อมแปรห์รือโรงงานควบคุมทีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความรอ้นจากไอนํา หรือพลังงาน

สินเปลืองอืน  ๆโดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตาํกว่าหกสิบลา้นเมกะจูล/ปี

ข้อมูลเบืองต้น
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ตวัอย่าง ขอ้มูลเบ้ืองตน้(ต่อ) 

 

5 

หิน กรวด ดิน ทราย อาหาร เครืองดืมและยาสูบ สิงทอ ไม้ 
กระดาษ เคมี อโลหะ โลหะ 

ผลิตภัณฑ์จากโลหะ อืนๆ(ระบุ)  ................. 

6 โรงงานเริมดาํเนินการผลิต เมือ …เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500……….. 
จาํนวนพนักงาน  ประจาํ 200 คน ว่าจ้างภายนอก (Outsource )  ……... คน 
จาํนวน 5  แผนก/ ฝ่าย 

7 เวลาทํางาน 
จาํนวนชัวโมงทํางาน 8    ชัวโมง /วัน 

จาํนวนวันทํางาน 300    วัน / ปี 
รวมจาํนวนชัวโมงทํางาน 2,400   ชัวโมง /ปี 
จาํนวนชัวโมงทํางาน 24   ชัวโมง /วัน 
จาํนวนวันทํางาน 300    วัน / ปี 
รวมจาํนวนชัวโมงทํางาน 7,200   ชัวโมง /ปี 

สาํหรับโรงงานทีไม่ได้ดาํเนินการผลิตต่อเนืองตลอดทังปี  ระบุระยะเวลาทีดาํเนินการจริง

ตังแต่  เดือน ……………..  ถึง เดือน …………………… รวมเป็น ………. เดือน 
8 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ลาํดับที

( ก) 

( ข) 

( ค )
( ง) เป็นผู้สาํเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

( จ) 
อนุรักษ์พลังงาน 

( ก) เป็นผู้สาํเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

( ข) 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ทะเบียนเลขทีคุณสมบัติ***ชือ-นามสกุล

ส่วนโรงงาน : 

ผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงานสามัญ

ส่วนสาํนักงาน : 

 

เป็นผู้ทีสอบได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษ์พลังงาน 

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของ 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
เป็นผู้สาํเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมทีมีวัตถุประสงคค์ล้ายคลึงกันทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

ผชร . 04321
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4.1 คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน 
 
4.1.1 โครงสร้างและหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน 
 

ให้แสดงผงัโครงสร้างคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานท่ีสอดคลอ้งกบัคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานฯ โดยผงั
โครงสร้างควรมีรายละเอียดช่ือคณะทาํงานฯ ตาํแหน่ง รวมถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ เพื่อใหบุ้คลากร
ไดเ้ขา้ใจสายการบงัคบับญัชาและบทบาทหนา้ท่ีท่ีคณะทาํงานแต่ละท่านไดรั้บมอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ตวัอย่าง แผนผงัโครงสร้างคณะทาํงาน 
 

 
 

 

 

แผนผงัโครงสร้างคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน โดยอยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย 
1) ประธานคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน ควรมาจากตวัแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความสามารถใน  
    ดาํเนินการประชุม มีความเขา้ใจในวิธีการจดัการพลงังานและเป็นท่ียอมรับภายในองคก์ร     
2) เลขานุการ ควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพลงังานและดาํเนินกิจกรรมดา้นพลงังานและควรเป็นผูรั้บผดิชอบ  
     ดา้นพลงังานในองคก์ร เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นพลงังานและไดรั้บการฝึกอบรมจาก พพ.  
 3) ทีมงาน ควรมาจากตวัแทนพนกังานแผนกต่างๆ 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน (โรงงาน) พ.ศ.2562 
 

4-9 

4.1.2  เอกสารแต่งตั้งคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน 
ควรประกอบไปดว้ยรายละเอียด 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่หน่ึง คือ รายช่ือคณะทาํงานฯ พร้อมระบุตาํแหน่งใน
คณะทาํงานฯ ส่วนที่สอง คือ อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน โดย
จะตอ้งมีความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลงังานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และเอกสารหลกัฐานคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานจะตอ้งมี การลง
นามโดยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือผูบ้ริหารระดบัสูงและตอ้งแนบสาํเนาเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารการ
แต่งตั้งคณะทาํงานด้านการจดัการพลงังานประกอบในรายงานด้วย ซ่ึงเอกสารหรือภาพถ่ายตอ้งอ่านได้
ชดัเจน 

ตวัอย่าง สาํเนาเอกสารคาํสัง่แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
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4.1.3 การเผยแพร่คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน 
ใหร้ะบุวิธีการเผยแพร่ทั้งหมด (อาจมีมากกวา่ 1 วิธีก็ได)้ เช่น ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุม เป็นตน้ โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง � พร้อมแนบรูปถ่ายหรือ
หลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการเผยแพร่ท่ีระบุไวใ้หค้รับถว้น 
 
ตวัอย่าง การระบุวิธีการเผยแพร่ 

จาํนวนติดประกาศ ..1.. แห่ง จาํนวนติดประกาศ ….. แห่ง

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. ครัง  ช่วงเวลา…...

จาํนวนผูไ้ดรั้บ ..100.. คน สัปดาห์ละ ….. ครัง 

ระดับของผูไ้ดรั้บ…….

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                    เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

อืน  ๆ(ระบุ) ……………..  
 

ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการติดประกาศ 

 
 
ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน (โรงงาน) พ.ศ.2562 
 

4-11 

4.2 การประเมินสถานการณ์จัดการพลังงานเบ้ืองต้น 
 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นของโรงงานควบคุม 
โรงงานจะตอ้งดาํเนินการประเมินสถานภาพทั้งในระดับหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างขององค์กร และนํา
ข้อมูลที่ได้รับมาสรุปเป็นผลการประเมินสถานภาพในภาพรวมขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัการพลงังานต่อไป ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมไดมี้การพฒันาระบบการจดั
การพลงังานตั้งแต่รอบปีที ่2 เป็นต้นไป ในขั้นตอนนี ้โรงงานควบคุมจะดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการประเมิน
สถานภาพฯใหม่ ก็ได้ แต่หากโรงงานสามารถดาํเนินการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานภายในองคก์ร
เป็นประจาํทุกๆปีหรือดาํเนินการเป็นระยะๆ จะทาํใหโ้รงงานทราบการเปล่ียนแปลงไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
โรงงานสามารถใชรู้ปแบบของตารางการประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix: EMM) 
หรือหากทางโรงงานมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ กส็ามารถนาํมาใชไ้ด ้
 
 

ตารางการประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix: EMM) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ทราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ในเร่ืองดงัน้ี 

1) นโยบายดา้นการจดัการพลงังาน 
2) รูปแบบการจดัองคก์ร 
3) การกระตุน้และสร้างแรงจูงใจ 
4) ระบบขอ้มูลข่าวสาร 
5) การประชาสมัพนัธ์ 

               6) การลงทุน 
ระดบัการใหค้ะแนนสถานภาพการจดัการพลงังานภายในองคก์รแต่ละหวัขอ้ จะเร่ิมจาก 0 ถึง 4 
คะแนน โดยมีคาํจาํกดัความของคะแนนดงัแบบฟอร์มการประเมินการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ 
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ตวัอย่าง แบบฟอร์มการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ขององคก์ร (EMM) 
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สาํหรับการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานในภาพรวม จะไดจ้ากการนาํขอ้มูลผลการประเมิน

สถานภาพการจดัการพลงังานในระดบัหน่วยงานยอ่ยตามโครงสร้างมาคาํนวณหาค่าเฉล่ียเป็นผลการประเมิน
ในภาพรวมของโรงงาน 
 

ตวัอย่าง ผลการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานในภาพรวมขององคก์ร 
 

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้ประเมินจาก 5 แผนก  ของจาํนวน

ทั้งหมด 5 แผนก หรือบุคลากรจาํนวน 70 คน จากทั้งหมด 200 คน  คิดเป็นร้อยละ 35 
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ประกาศ 
เร่ืองนโยบายการจัดการพลังงาน 

บริษทั เราคนไทย จาํกดั ไดด้าํเนินกิจการผลิตสับปะรดกระป๋อง เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เน่ืองจากในภาวะปัจจุบนั ประเทศชาติกาํลงัประสบปัญหาดา้นพลงังาน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความสําคญั 
และมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของพนกังานและเศรษฐกิจของชาติเป็นอยา่งมาก ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการนาํ
ระบบการจดัการพลงังานมาประยกุตใ์ชภ้ายในบริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทั้งน้ีบริษทัเล็งเห็นวา่ การอนุรักษพ์ลงังานคือส่ิง
สาํคญั และเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ืองและใหค้งอยูต่่อไป         

ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังาน
และเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งน้ีบริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัจะดาํเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม โดยกาํหนดใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็น
ส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริษทัจะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบั
ธุรกิจ เทคโนโลยท่ีีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี      

3. บริษทัจะกาํหนดแผนและเป้าหมายอนุรักษ์พลงังานในแต่ละปีมีปริมาณพลงังานท่ีใช้ลดลงร้อยละ 2 และ
ส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. บริษทัถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้ของ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุก
ระดบัท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด ติดตามตรวจสอบ รายงานต่อคณะทาํงานดา้น
การจดัการพลงังาน 

5. บริษทัจะให้การสนับสนุนท่ีจาํเป็นรวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลาในการทาํงาน การ
ฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนาํเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน  

6. ผูบ้ริหารและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย และการดาํเนินงานดา้น
พลงังานทุกปี 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
 
 

                                                                                                                                        (นางสาวปรารถนา  หวงัดี)            
    ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการผูจ้ดัการ 

 

4.3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 

4.3.1 เอกสารนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
ให้ใส่เอกสารท่ีเป็นประกาศของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยจะต้องมีเน้ือหาท่ีความสอดคล้องตาม
ขอ้กาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 พร้อมลงนามโดยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือผูบ้ริหารระดบัสูง และตอ้งแนบ
สาํเนาเอกสารหรือภาพถ่ายเอกสารนโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีชดัเจนประกอบในรายงานดว้ย  

ตวัอย่าง สาํเนาเอกสารนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
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4.3.2 การเผยแพร่นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
ใหร้ะบุวิธีการเผยแพร่ทั้งหมด (อาจมีมากกวา่ 1 วิธีก็ได)้ เช่น ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็นตน้ โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง � พร้อมแนบรูป
ถ่ายหรือหลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการเผยแพร่ท่ีระบุไวใ้หค้รับถว้น 
 
ตวัอย่าง การระบุวิธีการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการติดประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

จํานวนติดประกาศ ..1.. แห่ง จาํนวนติดประกาศ ….. แห่ง

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. ครัง  ช่วงเวลา…...

จํานวนผูไ้ดรั้บ ..100.. คน สัปดาห์ละ ….. ครัง 

ระดับของผูไ้ดรั้บ…….

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                    เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

อืน  ๆ(ระบุ) …………….. 
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4.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
โรงงานจะตอ้งดาํเนินการประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังาน
ต่างๆ ขอ้มูลการผลิต และขอ้มูลเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ท่ีสําคญั โดยจะตอ้งมีการแสดงขอ้มูลดงักล่าวในส่วน
ภาคผนวก (ภาคผนวก ก – ซ) พร้อมทั้งแสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวภายในเล่มรายงานใหค้รบถว้น 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 การประเมินระดบัองค์กร 

4.4.1.1 เปรียบเทยีบข้อมูลการใช้พลังงาน  
 1) แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลงังานทั้งส่วนไฟฟ้าและความร้อน ระหว่างรอบปีท่ีผา่นมา 

กบัรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 
 
ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2560

ปี 2561

kWh

 
 

 
 
 
 
 

การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม แบ่งเป็น 3 ระดบัคือ 
1) การประเมินระดบัองคก์ร 
2) การประเมินระดบัผลิตภณัฑ/์การบริการ 
3) การประเมินระดบัเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
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ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานความร้อน 

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2560

ปี 2561

MJ

 
 
2)  แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าระหวา่งรอบปีท่ีผา่นมา 

กบั รอบปีท่ีจดัทาํรายงาน  
 
ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใชเ้ช้ือเพลิงผลิตการกระแสไฟฟ้า  

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2560

ปี 2561

MJ
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3)  แสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการใชพ้ลงังานระหวา่งรอบปีท่ีผา่นมา กบัรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 
 
ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

แส
งส

ว่าง

ปร
ับอ

าก
าศ

สํา
นัก

งาน
*

ทาํ
คว

าม
เย็น

กา
รผ

ลติ

อัด
อา

กา
ศ อืน

ๆ

ปี 2560

ปี 2561

 
 
 
ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการใชพ้ลงังานความร้อน 

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

ผลติไอนาํ ผลตินาํมันรอ้น

ปี 2560

ปี 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน (โรงงาน) พ.ศ.2562 
 

4-19 

4)  แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลสดัส่วนการใชพ้ลงังานระหวา่งพลงังานไฟฟ้ากบัพลงังานความร้อน 
ของรอบปีท่ีผา่นมา และรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 

 

ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบสดัส่วนการใชพ้ลงังานระหวา่งไฟฟ้ากบัความร้อน 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1.2 เปรียบเทยีบค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิตกับค่าเป้าหมายของโรงงาน หรือเปรียบเทยีบ

กับค่าการใช้พลังงานจําเพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกัน 
 
กรณีเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมายของโรงงานเอง ค่าเป้าหมายจะคาํนวณจากตวัเลขเป้าหมายการอนุรักษ์
พลงังานของโรงงานท่ีกาํหนดไว ้ตวัอยา่งเช่น ในรอบปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560) โรงงานมีค่าการใชพ้ลงังาน
จาํเพาะต่อหน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption; SEC) เท่ากบั 2,766.12 MJ/ตนั และโรงงาน
ตั้งเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในปี พ.ศ. 2561 ว่าจะลดค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะต่อหน่วยผลผลิต (SEC) 
ลงจากเดิม 2% ดงันั้นค่าเป้าหมายของโรงงานคือ 2,766.12(MJ/ตนั) x 98% = 2,710.80 MJ/ตนั 
  
สําหรับกรณีเปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะกบัโรงงานอ่ืนท่ีเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั โรงงาน
สามารถนาํขอ้มูลจากรายงานวิเคราะห์การใชพ้ลงังาน (Feedback Report) ท่ีไดรั้บจาก พพ. จากปีท่ีผ่านมา
ใชไ้ดเ้ช่นกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 ไฟฟ้า
25%

ความรอ้น
75%

ปี 2560 ไฟฟ้า
25%

ความรอ้น
75%
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ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะต่อหน่วยผลผลิตกบัค่าเป้าหมายของโรงงาน 
 

 
 

 
ตวัอย่าง กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะต่อหน่วยผลผลิตกบัค่าเป้าหมายของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
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4.4.2 การประเมินระดบัผลิตภณัฑ์ 

4.4.2.1  กระบวนการผลิต  
ใหแ้สดงแผนผงักระบวนการผลิตและคาํอธิบายกระบวนการผลิตโดยยอ่ และควรมีการประเมินสัดส่วนการ
ใชพ้ลงังาน (ไฟฟ้า และความร้อน) ในแต่ละขั้นตอนเทียบกบัปริมาณการใชพ้ลงังานทั้งหมดได ้เพื่อใหท้ราบ
ว่าขั้นตอนหรืออุปกรณ์ใดท่ีมีนัยสําคญัต่อการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต และโรงงานสามารถใช้
กาํหนดหาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังานต่อไปได ้
 
ตวัอย่าง แผนผงักระบวนการผลิต และคาํอธิบายโดยสงัเขป 
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4.4.2.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงต่อหน่วยผลผลิต  
 
ใหร้ะบุปริมาณการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปีท่ีผา่นมาและรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน  
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุปริมาณผลผลิตหลกัในรอบปีท่ีผา่นมา 
ช่อง (2) ใหร้ะบุปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นหน่วยกิโลวตัต ์–ชัว่โมงในในรอบปีท่ีผา่นมา กรณีโรงงานมี

ผลผลิตมากกว่า 1 ชนิดปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชร้วมกนัจะตอ้งไม่เกินปริมาณการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้ารวมของโรงงาน 

ช่อง (3) ใหร้ะบุปริมาณพลงังานความร้อนท่ีใช ้ในหน่วยเมกะจูลในรอบปีท่ีผา่นมา กรณีโรงงานมีผลผลิต
มากกว่า 1 ชนิด ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีใช้รวมกนัจะตอ้งไม่เกินปริมาณการใช้พลงังาน
ความร้อนรวมของโรงงาน 

ช่อง (4) ใหร้ะบุค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ในรอบปีท่ีผา่นมา 
ช่อง (5) ใหร้ะบุปริมาณผลผลิตหลกัในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 
ช่อง (6) ให้ระบุปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ ในหน่วยกิโลวตัต์-ชั่วโมงในรอบปีท่ีจัดทาํรายงาน กรณี

โรงงานมีผลผลิตมากกว่า 1 ชนิดปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชร้วมกนัจะตอ้งไม่เกินปริมาณการใช้
พลงังานไฟฟ้ารวมของโรงงาน 

ช่อง (7) ให้ระบุปริมาณพลงังานความร้อนท่ีใช ้ในหน่วยเมกะจูลในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน กรณีโรงงานมี
ผลผลิตมากกว่า 1 ชนิด ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีใช้รวมกันจะตอ้งไม่เกินปริมาณการใช้
พลงังานความร้อนรวมของโรงงานช่อง  

ช่อง (8) ใหร้ะบุค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 
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ตวัอย่าง ปริมาณการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิตของ สปัปะรดกระป๋อง ในรอบปี 2560 และ 2561 
 

 
 
 

 

*หมายเหตุ กรณีโรงงานมีผลผลิตมากกว่า 1 ชนิด ให้เพิม่ตารางตามจํานวนผลผลติ 
 
ตวัอย่าง กราฟแสดงค่าใชพ้ลงังานจาํเพาะต่อหน่วยผลผลิต 
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ตัวอย่างการคํานวณ โรงงานมีการผลิตสับปะรดกระป๋อง ซ่ึงมีผลผลิตในรอบเดือนมกราคม 2560 เท่ากบั 
4,696.51 ตนั โดยในเดือนดงักล่าวโรงงานมีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 846,000 kWh และปริมาณ
ความร้อนท่ีใชเ้ท่ากบั 9,497,869.60 MJ  
 

ค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะ (SEC) สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
=   (ปริมาณพลงังานไฟฟ้า (kWh) x 3.6) + ปริมาณพลงังานความร้อน (MJ) 

ปริมาณผลผลิต (หน่วย) 
 

=   (846,000 kWh x 3.6) + 9,497,869.60 MJ               
           4,696.51 ตนั 
 

=   2,670.80 MJ/ตนั 
 
 

4.4.3 การประเมินระดบัเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 

4.4.3.1 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าทีม่ีนัยสําคญัในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์  
 
ใหบ้นัทึกรายละเอียดรอบปีท่ีจดัทาํรายงานดงัน้ี 
 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุช่ือของระบบท่ีใชพ้ลงังาน 
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีใชง้านในระบบนั้นๆ 
ช่อง (3) ใหร้ะบุขนาดพิกดัของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผน่ป้ายช่ือ  

(Name plate) บนตวัเคร่ือง 
ช่อง (4) ใหร้ะบุจาํนวนของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
ช่อง (5) ใหร้ะบุอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
ช่อง (6) ใหร้ะบุจาํนวนชัว่โมงการเดินเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์เฉล่ียในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 
ช่อง (7) ใหร้ะบุปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน โดยค่า 

ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอาจไดม้าจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ยอ่ยท่ีติดตั้งในแต่ละระบบหรือ 
เคร่ืองจกัร (ถา้มี) หรือไดจ้ากการประเมินจากขนาดพิกดัของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีใชห้รือได ้
จากการตรวจวดั 
ตวัอย่างการคาํนวณ  Air Compressor ซ่ึงมีขนาดพิกดั 75 kW มีชัว่โมงการใชง้านเฉล่ียเท่ากบั 

3,600 ชัว่โมง/ปี และมีเปอร์เซ็นตก์ารทาํงาน (Load Factor) เฉล่ียเท่ากบั 
80% จึงคิดเป็นปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบั  

                                          (75 kW) x (3,600 ชัว่โมง/ปี) x (80%) / 100 = 216,000 kWh/ปี 
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ช่อง (8) ใหร้ะบุสดัส่วนการใชพ้ลงังานในระบบ คิดจากการใชพ้ลงังานท่ีอุปกรณ์นั้นๆ หารดว้ยพลงังาน 
ไฟฟ้าของทั้งปีท่ีจดัทาํรายงาน 
ตวัอย่างการคาํนวณ  Air Compressor ซ่ึงมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 216,000 kWh/ปี และในปี 2560 

ทางโรงงานมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมด 7,884,000 kWh/ปี ดงันั้น Air 
Compressor จึงคิดเป็นสัดส่วนการใช้พลงังานในระบบไฟฟ้าเท่ากับ 
(216,000 kWh/ปี) / (7,884,000 kWh/ปี) x (100%) =  2.74% 

ช่อง (9) ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 4 ช่องยอ่ย คือ  
1) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ตามค่าพิกดัโดยดูจาก   
คู่มือ (Manual) หรือแผน่ป้ายช่ือ (Name plate) ท่ีตวัเคร่ือง       
2) ช่องหน่วย ใหร้ะบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ 
3) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์จากการใชง้านจริง โดย   
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวดั       
4) ช่องหน่วย ใหร้ะบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ 

ช่อง(10) ช่องหมายเหตุ ซ่ึงโรงงานสามารถบนัทึกค่าปริมาณการสูญเสียพลงังานของเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ์ 

 
 
ตวัอย่าง แบบบนัทึกขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีมีนยัสาํคญัของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกั ปี 2561 
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4.4.3.2 ข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนทีม่ีนัยสําคญัในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์  
 
ใหบ้นัทึกรายละเอียดปีท่ีจดัทาํรายงานดงัน้ี 
 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุช่ือของระบบท่ีใชพ้ลงังาน 
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นระบบนั้นๆ 
ช่อง (3) ใหร้ะบุขนาดพิกดัของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผน่ป้ายช่ือ  

(Name plate) บนตวัเคร่ือง 
ช่อง (4) ใหร้ะบุจาํนวนของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
ช่อง (5) ใหร้ะบุอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
ช่อง (6) ใหร้ะบุจาํนวนชัว่โมงการเดินเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์เฉล่ียในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 
ช่อง (7) ใหร้ะบุชนิดของเช้ือเพลิงหลกัท่ีใชใ้นเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
ช่อง (8) ใหร้ะบุปริมาณการใชพ้ลงังานความร้อนในเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน โดยค่า

ปริมาณการใชพ้ลงังานความร้อนอาจไดจ้ากการคาํนวณจากปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชคู้ณดว้ยค่าความ
ร้อนเฉล่ียจาํเพาะตํ่า (Lower Heating Value) ซ่ึงสามารถอา้งอิงขอ้มูลจากผูจ้าํหน่ายเช้ือเพลิง หรือ
ในกรณีท่ีไม่สามารถหาขอ้มูลไดใ้หอ้า้งอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังานกาํหนดไว ้

ช่อง (9) ใหร้ะบุสดัส่วนการใชพ้ลงังานในระบบ คิดจากการใชพ้ลงังานท่ีอุปกรณ์นั้นๆ หารดว้ยพลงังาน 
ความร้อนของทั้งปีท่ีจดัทาํรายงาน 
ตวัอย่างการคาํนวณ  หมอ้ไอนํ้ าซ่ึงมีการใชพ้ลงังานความร้อน 59,091,143 MJ/ปี และในปี 2561 

โรงงานมีการใชพ้ลงังานความร้อนทั้งหมด 78,788,191.25 MJ/ปี ดงันั้น
หมอ้ไอนํ้าจึงคิดเป็นสดัส่วนการใชพ้ลงังานในระบบความร้อน 75% 

ช่อง(10) ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 4 ช่องยอ่ย คือ  
1) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ตามค่าพิกดัโดยดูจาก          
    คู่มือ (Manual) หรือแผน่ป้ายช่ือ (Name plate) ท่ีตวัเคร่ือง       
2) ช่องหน่วย ใหร้ะบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ 
3) ช่องระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์จากการใชง้านจริง โดย        
    วิเคราะห์ดว้ยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวดั       
4) ช่องหน่วย ใหร้ะบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์     

ช่อง(11) ช่องหมายเหตุ ซ่ึงโรงงานสามารถบนัทึกค่าปริมาณการสูญเสียพลงังานของเคร่ืองจกัรหรือ
อุปกรณ์ 
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ตวัอย่าง แบบบนัทึกขอ้มูลการใชพ้ลงังานความร้อนท่ีมีนยัสาํคญัของเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกั ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
4.5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 
 
4.5.1 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 
4.5.1.1 กําหนดค่าเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน  
โดยกาํหนดเป็นร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลงังานท่ีใชเ้ดิมหรือกาํหนดเป็นระดบัของค่าการใชพ้ลงังานต่อ
หน่วยผลผลิต โดยใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง � ตามวิธีท่ีเลือกลงในตารางพร้อมทั้งระบุค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
ตวัอย่าง การกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 
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4.5.1.2 กําหนดมาตรการและเป้าหมายในการดาํเนินการอนุรักษ์พลังงาน  
 
ใหร้ะบุมาตรการและเป้าหมายในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีดาํเนินการ 
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (3) เป้าหมายการประหยดั แบ่งออกเป็น 2 ช่อง คือ       
 1) ช่องไฟฟ้า (สาํหรับมาตรการดา้นไฟฟ้า) แบ่งออกเป็น 3 ช่องยอ่ย คือ          

             ช่องกิโลวตัต ์ใหร้ะบุค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีลดลงได ้
             ช่องกิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี ใหร้ะบุปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี จากการดาํเนิน     
             มาตรการอนุรักษพ์ลงังานตามท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้
             ช่องบาท/ปี ใหร้ะบุมูลค่าการประหยดัในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานโดย           
             คาํนวณไดจ้ากผลคูณของปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี) กบั      
             อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ียของรอบปีทีผ่่านมา (บาท/กิโลวตัต์-ช่ัวโมง)       

2) ช่องเช้ือเพลิง (สาํหรับมาตรการดา้นความร้อน) แบ่งออกเป็น 3 ช่องยอ่ย คือ          
             ช่องชนิด ใหร้ะบุชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้         
             ช่องปริมาณ ใหร้ะบุปริมาณของเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดต่้อปี จากการดาํเนินมาตรการ          
             อนุรักษพ์ลงังานตามท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้กรณีมีหลายชนิดเช้ือเพลิงใหร้ะบุหน่วยใหช้ดัเจน 
             ช่องบาท/ปี ใหร้ะบุมูลค่าการประหยดัในการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน โดย          
             คาํนวณไดจ้ากผลคูณของปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้(หน่วย/ปี) กบัอัตราค่าเช้ือเพลิง     
             เฉล่ียของรอบปีทีผ่่านมา (บาท/หน่วย) 

ช่อง (4) ใหร้ะบุร้อยละผลประหยดัของปริมาณพลงังานไฟฟ้าหรือความร้อน และผลประหยดัรวมทั้งหมด 
โดยเปรียบเทยีบกับปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมด (ไฟฟ้า+ความร้อน) ของปีทีผ่่านมา 

ช่อง (5) ใหร้ะบุจาํนวนเงินลงทุนท่ีใชใ้นการดาํเนินการแต่ละมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (6) ใหร้ะบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดาํเนินการแต่ละมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
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ตวัอย่าง มาตรการและเป้าหมายในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน 
(1) (2) (4) (5) (6)

กโิลวตัต์
กโิลวตัต์-

ช ัว่โมง/ปี
บาท/ปี ชนิด ปริมาณ/ปี หนว่ย บาท/ปี

1 ลดการร่ัวไหลของอากาศอดั - 12,798.00 37,272 - - - - 0.03            - -

12,798.00         37,272.15 - - - 0.03            - 

1 หุ้มฉนวนทอ่ไอนํ้า เพื่อลดการสูญเสียความร้อน - - - NG 297.31 MMBTU 97,826.88 0.23 10,155.00 0.10

- - 297.31      MMBTU 97,826.88 0.23            10,155.00   

12,798.00         37,272.15 297.31      MMBTU 97,826.88 0.26 10,155.00   
หมายเหต:ุ 1. %ประหยัด คดิเทียบจากขอ้มูลการใชพ้ลังงานรวมในปีท่ีผ่านมา 

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย .............2.91............ บาท/กิโลวัตต-์ชัว่โมง (ปี 2554)

3. อัตราค่าเชือ้เพลิง ..........329.04........... บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2554)

รวมทั้งหมด

เงินลงทุน 

(บาท)

ระยะเวลา

คืนทุน (ปี)

ดา้นไฟฟ้า

ลาํดบัท่ี มาตรการ

เป้าหมายการประหยดั

ไฟฟ้า เชื้อเพลิง

ดา้นความร้อน

รวม

ร้อยละผล

ประหยดั

(3)

 
 
 

4.5.1.3  แผนอนุรักษ์พลังงาน  
 
ใหร้ะบุแผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและดา้นความร้อน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีดาํเนินการ 
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (3) ใหอ้ธิบายวตัถุประสงคข์องมาตรการแบบง่าย ๆ 
ช่อง (4) ระยะเวลา แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ 
 1) ช่องเร่ิมตน้ ใหร้ะบุ เดือน ปี ท่ีจะเร่ิมตน้ดาํเนินมาตรการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

2) ช่องส้ินสุด ใหร้ะบุ เดือน ปี ท่ีคาดวา่จะส้ินสุดการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (5) ใหร้ะบุจาํนวนเงินลงทุนสาํหรับการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (6) ใหร้ะบุช่ือผูรั้บผดิชอบการดาํเนินการของมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 

ลา้นบีทีย ู   ( ปี 2560 ) 
 ( ปี 2560) 
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ตวัอย่าง แผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า 

(1) (2) (3) (5) (6)

เริมต ้น สนิสุด

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

1 ลดการรัว่ไหลของอากาศอดั

ลดการสูญเสียและ

ซ่อมบาํรุงอย่าง

สมาํเสมอ

เมษายน 2555 เมษายน 2555 - นายสุขใจ รกัประเทศไทย

ผู้ร ับผิดชอบลําด ับที มาตรการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา

เงินลงทุน 

(บาท)

(4)

 
 
 

ตวัอย่าง แผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อน 

(1) (2) (3) (5) (6)

เริมต ้น สนิสุด

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

1
หุ้มฉนวนทอ่ไอนํ้า เพื่อ

ลดการสูญเสียความร้อน

ลดการสูญเสีย 

ความรอ้น
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2555 10,155 นายสมหมาย ใจดี

ผู้ร ับผิดชอบลําด ับที มาตรการ วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา

เงินลงทุน 

(บาท)

(4)

 
 

2561 2561 

2561 2561 
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4.5.1.4 รายละเอียดมาตรการ  
ให้แสดงรายละเอียดในการดาํเนินการในแต่ละมาตรการตามลาํดบัท่ีระบุไวใ้นแผน โดยแสดงรายละเอียด
ดงัน้ีรายละเอียดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน (สาํหรับมาตรการดา้นไฟฟ้า) 

ขอ้ท่ี รายละเอียด 
ขอ้ท่ี (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าท่ีดาํเนินการ 
ขอ้ท่ี (2) ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า 
ขอ้ท่ี (3) ใหร้ะบุช่ือและตาํแหน่งของผูรั้บผดิชอบของแต่ละมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขอ้ท่ี (4) ใหร้ะบุช่ือของอุปกรณ์ท่ีดาํเนินการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้ท่ี (5) ใหร้ะบุจาํนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้ท่ี (6) ใหร้ะบุช่ือของสถานท่ีตั้งของอุปกรณ์ท่ีดาํเนินการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้ท่ี (7) ใหร้ะบุสาเหตุหรือวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (8) ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยดั ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีลดลงได ้  

(กิโลวตัต์) หรือปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี (กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี) รวมทั้งมูลค่า   
ของผลประหยดัท่ีเกิดข้ึน (บาท/ปี) ซ่ึงคาํนวณได้จากส่วนต่างของตวัเลขจากระดับการใช้
พลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง (ขอ้ท่ี 9) และระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงหลงัการปรับปรุง 
(ขอ้ท่ี 10) โดยจากตวัอย่างมาตรการลดการร่ัวไหลของอากาศอดั ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ี
ประหยดัไดต่้อปี (กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี) คาํนวณไดจ้าก 85,428.00 – 72,630.00  =  12,798.00 
kWh/ปี เป็นตน้ 

ขอ้ท่ี (9) ใหร้ะบุระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (10) ใหร้ะบุระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงหลงัการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (11) ใหร้ะบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดท่ีใชข้องแต่ละมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขอ้ท่ี (12) ใหร้ะบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขอ้ท่ี (13) ใหร้ะบุรายละเอียดในการดาํเนินการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (14) ให้ระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังการปรับปรุง เช่น การติดตั้ งมิเตอร์เพื่อว ัด   

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าก่อนและหลงัการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (15) ใหแ้สดงวิธีการคาํนวณผลประหยดัท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน 
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ตวัอย่าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า 

1) มาตรการลาํดบัท่ี: 1

2) ชื่อมาตรการ: ลดการร่ัวไหลของอากาศอดั

3) ผูรั้บผิดชอบมาตรการ: นายสุขใจ รักประเทศไทย ตาํแหนง่  ชา่งซอ่มบาํรุง

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: เคร่ืองอดัอากาศ

5) จาํนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 1 เคร่ือง

6) สถานท่ีปรับปรุง: ท่ีตั้งเคร่ืองปรับอากาศ

7) สาเหตุการปรับปรุง: เคร่ืองอดัอากาศเป็นแบบสกรูมกีารทาํงานในชว่ง Onload นานมาก ไมพ่บการตดัการทาํงาน

มาเป็นชว่ง Unload จึงทาํการทดสอบการร่ัวไหลของระบบอากาศอดั ตามระบบทอ่ท่ีจา่ยไปตามพื้นท่ีโรงงานตา่งๆ

ในสว่นการผลิต ซ่ึงพบวา่มกีารร่ัวไหลถึง 16%

กโิลวตัต์ กโิลวตัต์-ช ัว่โมง/ปี บาท/ปี

8)  เป้าหมายเชิงปริมาณ - 12,798.00                37,272.15                             

9) ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงกอ่นการปรับปรุง 73.50                      85,428.00                248,795.56                           

10) ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง 73.50                      27,630.00                211,523.40                           

11) เงินลงทุนทั้งหมด  - บาท

12)  ระยะเวลาคืนทุน - ปี

13) รายละเอียดการดาํเนินการปรับปรุง: ทาํการตรวจสอบระบบในวนัท่ีไมม่กีารทาํงาน เปิดวาล์วลมเขา้ทอ่ทั้งระบบ   

 แลว้เดินเคร่ืองอดัอากาศขนาดใหญเ่พียงตวัเดียว จากนั้นรอจนลมเต็มถงัเคร่ืองอดัอากาศจะเดินชว่ง Unload ให้    

เร่ิมจบัเวลาจนกระทัง่เคร่ืองอดัอากาศเดินชว่ง Onload อีกคร้ังให้ถือวา่เป็น 1 ชว่งเวลา แลว้ดาํเนินการจบัตอ่เน่ือง    

ไปเร่ือยๆ จนไดข้อ้มลูประมาณ 6 รอบการทาํงานของเคร่ือง นาํขอ้มลูมาประเมนิเปอร์เซนต์การร่ัวไหลของระบบ    

โดยตรวจวดัคา่กาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดัอากาศท่ีใชใ้นการทดสอบมาประกอบการคาํนวณ เมือ่ทดสอบเสร็จแลว้   

ทาํการเดินสํารวจจุดร่ัวไหลในพื้นท่ีทาํงานจริง โดยการฟังเสียงหรือนํ้าสบู ่จากนั้นกท็าําเคร่ืองหมายเพื่อรอการซอ่ม

14) วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง
หลงัจากการซอ่มจุดร่ัวไหลทั้งหมดแลว้ ทาํการทดสอบลกัษณะเดียวกนัในขา้งตน้อีกคร้ังหน่ึง เพื่อสังเกตเปอร์เซนต์
การร่ัวไหลท่ีลดลง นั้นแสดงถึงการลดการสูญเสียอากาศอดัของระบบได ้จะทาํให้การทาํงานของเคร่ืองอดัอากาศ

มภีาระการทาํงานลดลงนั่นเอง ไมม่กีารลงทุนเพราะถือวา่เป็นการซอ่มบาํรุงเคร่ืองจกัรอยูแ่ลว้

15) แสดงวธีิการคาํนวณประกอบ

อยูห่น้าถดัไป
………………………………… …………………………………

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

 
 
 
 

72,630.00 
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รายละเอียดมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน (สาํหรับมาตรการดา้นความร้อน)  

ขอ้ท่ี รายละเอียด 
ขอ้ท่ี (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อนท่ีดาํเนินการ 
ขอ้ท่ี (2) ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อน 
ขอ้ท่ี (3) ใหร้ะบุช่ือและตาํแหน่งของผูรั้บผดิชอบของแต่ละมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขอ้ท่ี (4) ใหร้ะบุช่ือของอุปกรณ์ท่ีดาํเนินการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้ท่ี (5) ใหร้ะบุจาํนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้ท่ี (6) ใหร้ะบุช่ือของสถานท่ีตั้งของอุปกรณ์ท่ีดาํเนินการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้ท่ี (7) ใหร้ะบุสาเหตุหรือวตัถุประสงคใ์นการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (8) ใหร้ะบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยดั ในรูปของปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดต่้อปี    

(หน่วย/ปี) ปริมาณพลงังานความร้อนประหยดัไดต่้อปี (เมกะจูล/ปี) และมูลค่าของผล    
ประหยดัท่ีเกิดข้ึน (บาท/ปี) ซ่ึงคาํนวณไดจ้ากส่วนต่างของตวัเลขจากระดบัการใชพ้ลงังาน
อา้งอิงก่อนการปรับปรุง (ขอ้ท่ี 9) และระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงหลงัการปรับปรุง (ขอ้ท่ี 10) 

ขอ้ท่ี (9) ใหร้ะบุระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (10) ใหร้ะบุระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงหลงัการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (11) ใหร้ะบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดท่ีใชข้องแต่ละมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขอ้ท่ี (12) ใหร้ะบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
ขอ้ท่ี (13) ใหร้ะบุรายละเอียดในการดาํเนินการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (14) ให้ระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังการปรับปรุง เช่นการติดตั้ งมิเตอร์เพื่อว ัด   

ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงก่อนและหลงัการปรับปรุง 
ขอ้ท่ี (15) ใหแ้สดงวิธีการคาํนวณผลประหยดัท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน 
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ตวัอย่าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานความร้อน 

1) มาตรการลาํดบัท่ี:  2

2) ชื่อมาตรการ: หุ้มฉนวนทอ่ไอนํ้า เพื่อลดการสูญเสียความร้อน

3) ผูรั้บผิดชอบมาตรการ: นายสมหมายใจดี ตาํแหนง่ ชา่งซอ่มบาํรุง

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: ทอ่สง่จา่ยไอนํ้า

5) จาํนวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 11.4 ตารางเมตร

6) สถานท่ีปรับปรุง: สว่นการผลิต

7) สาเหตุการปรับปรุง: ลดการสูญเสียความร้อน

หนว่ย/ปี เมกะจูล/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 297.31 313,662.05 97,826.88

9) ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงกอ่นการปรับปรุง 97,147.23 102,490,327.65 31,965,324.56

10) ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง 96,849.92 102,176,665.60 31,867,497.68

11) เงินลงทุนทั้งหมด  10,155 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.1 ปี

13) รายละเอียดการดาํเนินการปรับปรุง: ดาํเนินการหุ้มฉนวนใหมใ่นสว่นท่ีชาํรุดหรือไมม่ฉีนวนหุ้มของทอ่
จา่ยไอนํ้าในบริเวณการผลิต โดยซ้ือฉนวนสําเร็จรูปชนิดใยแกว้ท่ีเป็นลกัษณะทอ่สวมแลว้พนัดว้ยเทปกาว 
สามารถทาํไดง้า่ยและคา่ใชจ้า่ยไมสู่ง จากการตรวจวดัคา่อุณหภูมท่ีิผิวทอ่ไอนํ้ากอ่นหุ้มไดเ้ทา่กบั 127 OC
หลงัจากหุ้มฉนวนแลว้อุณหภูมท่ีิผิวฉนวนลดลงเหลือประมาณ 50 OC สามารถลดการสูญเสียความร้อนท่ีผิวทอ่

14) วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง

ทาํการตรวจวดัอุณหภูมท่ีิผิวทอ่ไอนํ้ากอ่นและหลงัหุ้มฉนวน พร้อมทั้งวดัความยาวและเส้นผา่ศูนย์กลาง

ของทอ่ท่ีดาํเนินการหุ้มฉนวน เพื่อคาํนวณพื้นท่ีท่ีสญเสียความร้อน จากนั้นนาํขอ้มลูมาคาํนวณผลประหยดั

15) แสดงวธีิการคาํนวณประกอบ

อยูห่นา้ถดัไป..............................................................................................................................................................................

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สําหรับมาตรการด้านความร้อน)

 



ตอนท่ี 1 บทที ่4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน   

4-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน (โรงงาน) พ.ศ.2562 
 

4-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 1 บทที ่4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน   

4-38 

4.5.2 การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
4.5.2.1 แผนการฝึกอบรม  
 
ใหร้ะบุแผนการฝึกอบรมประจาํปี (ม.ค.-ธ.ค.) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของแผนการฝึกอบรมภายในปีท่ีจดัทาํรายงาน   
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือของหลกัสูตรการฝึกอบรมตามแผน ท่ีกาํหนดข้ึน 
ช่อง (3) ใหร้ะบุกลุ่มผูเ้ขา้อบรมท่ีเป็นเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีจดัข้ึน 
ช่อง (4) ใหร้ะบุเดือนท่ีจะดาํเนินการฝึกอบรม 
ช่อง (5) ใหร้ะบุช่ือของผูรั้บผดิชอบท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการฝึกอบรม 
 
ตวัอย่าง แผนการฝึกอบรม ปี 2561 
 

(1) (2) (3) (5)

กลุ่ม

ผู้ เข้าอบรม ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ .ค. ม.ิย . ก.ค. ส.ค. ก.ย . ต.ค. พ .ย . ธ.ค.

1
                  การอบรมเร่ือง                     

"ขอ้กาํหนดระบบการจัดการพลงังาน"
คณะทาํงานการจัดการพลงังาน    นายวรีะ แข็งขนั 

2
                  การอบรมเร่ือง                     

"การประหยดัพลงังานง่ายๆดว้ยมือเรา"
ตวัแทนพนักงานภายในโรงงาน    นายวรีะ แข็งขนั 

ลาํดับที่ หลักสูตร/กจิกรรม
เดือน

ผู้ รับผิดชอบ

(4)

 
 
 
ตวัอย่าง การระบุวิธีการเผยแพร่ 

จาํนวนติดประกาศ 2 แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ สัปดาห์ละ ….. ครัง  ช่วงเวลา…...

จาํนวนผูไ้ดรั้บ ….. คน สัปดาห์ละ 1 ครัง 

ระดับของผูไ้ดรั้บ…….

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                    เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

อืน  ๆ(ระบุ) ……………..  
 
 

 

หลักสูตร 
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ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการติดประกาศ  

 
 
 
ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากประชุมพนกังาน 
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4.5.2.2 แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ใหร้ะบุแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานประจาํปี (ม.ค.-ธ.ค.) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของแผนกิจกรรมภายในปีท่ีจดัทาํรายงาน   
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือของกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามแผนฯ ท่ีกาํหนดข้ึน 
ช่อง (3) ใหร้ะบุกลุ่มผูเ้ขา้อบรมท่ีเป็นเป้าหมายของกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
ช่อง (4) ใหร้ะบุเดือนท่ีจะดาํเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (5) ใหร้ะบุช่ือของผูรั้บผดิชอบท่ีทาํหนา้ท่ีจดักิจกรรม 
 
ตวัอย่าง แผนกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ปี 2561 
 

(1) (2) (3) (5)

กลุ่ม

ผู้ เข้าอบรม ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย พ .ค. ม.ิย . ก.ค. ส.ค. ก.ย . ต.ค. พ .ย . ธ.ค.
ลาํดับที่ หลักสูตร/กจิกรรม

เดือน
ผู้ รับผิดชอบ

(4)

 
3

                 กจิกรรม                   

"ประกวดคาํขวญัการอนุรกัษ์พลงังาน"
พนักงานภายในโรงงานทกุคน  นายวรีะ แข็งขนั 

4
                 กจิกรรม                   "สปัดาห์

การอนุรกัษ์พลงังาน"
พนักงานภายในโรงงานทกุคน     นายวรีะ แข็งขนั  

 
 
 
ตวัอย่าง การระบุวิธีการเผยแพร่ 
 

จาํนวนติดประกาศ 2 แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ สัปดาห์ละ ….. ครัง  ช่วงเวลา…...

จาํนวนผูไ้ดรั้บ ….. คน สัปดาห์ละ 1 ครัง 

ระดับของผูไ้ดรั้บ…….

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                    เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

อืน  ๆ(ระบุ) ……………..  
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

กิจกรรม 
“สปัดาห์การอนุรักษพ์ลงังาน” 

1 

2 
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ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการติดประกาศ 
 

 
 
 
ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากประชุมพนกังาน 
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4.6 การดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบัิตติามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน 
 
4.6.1 ผลการตดิตามการดาํเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

4.6.1.1 สรุปผลการตรวจสอบการดาํเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหใ้ส่ตวัเลขแสดงลาํดบัท่ีของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีดาํเนินการตรวจสอบ      
ช่อง (2) ใหใ้ส่ช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีดาํเนินการตรวจสอบ 
ช่อง (3) ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง �ตามสถานภาพการดาํเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่องยอ่ย คือ 
 1) ช่องดาํเนินการตามแผน กรณีท่ีมาตรการไดถู้กดาํเนินการเสร็จแลว้           

2) ช่องไม่ไดด้าํเนินการ กรณีท่ีมาตรการไม่ไดถู้กดาํเนินการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผน และตอ้งระบุ   
สาเหตุท่ีไม่ดาํเนินการ           
3) ช่องล่าชา้ กรณีท่ีมาตรการไดถู้กดาํเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้และตอ้งระบุ
สาเหตุท่ีล่าชา้ 

ช่อง (4) ใหร้ะบุขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ีตอ้งการใหร้ายละเอียด (ถา้มี) 
 
ตวัอย่าง สรุปผลการตรวจสอบการดาํเนินการของมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 

(1) (2) (4)

ลาํดบัท่ี มาตรการ หมายเหตุ

ดาํเนินการตามแผน

ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก..................................

........................................................................

ล่าชา้ เน่ืองจาก..........……...............………….

........................................................................

ดาํเนินการตามแผน

ไม่ไดด้าํเนินการ เน่ืองจาก นาํเสนอไม่ทนัรอบ

งบประมาณประจาํปี

ล่าชา้ เน่ืองจาก..........……...............………….

........................................................................

2
หุ้มฉนวนทอ่ไอนํ้า เพื่อลดการ

สูญเสียความร้อน

สถานภาพการดาํเนินการ

(3)

1 ลดการร่ัวไหลของอากาศอดั
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4.6.1.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏบัิตติามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง �เป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานตามท่ีทางโรงงานไดก้าํหนดไว ้

ไดแ้ก่ ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลงังานท่ีใชเ้ดิม หรือระดบัค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลผลิต 
(SEC) สาํหรับผลิตภณัฑต่์างๆ 

ช่อง (2) ใหร้ะบุตวัเลขเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานท่ีทางโรงงานไดต้ั้งเป้าหมายไวโ้ดยอา้งอิงตวัเลขจาก
ขั้นตอนของการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน (ขั้นตอนท่ี 5) 

ช่อง (3) ให้แสดงตวัเลขผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานต่างๆ โดยหาก
กาํหนดในรูปแบบร้อยละของปริมาณพลงังานท่ีลดลงให้คิดเทียบเป็นร้อยละของปริมาณการใช้
พลังงานรวม (ไฟฟ้า+ความร้อน) ในปีทีผ่่านมาเช่นเดยีวกับขั้นตอนที ่5 

 
ตวัอย่าง สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 

 
 
4.6.1.3 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
1) ใหร้ะบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า โดยเรียงลาํดบั
ตามแผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า และใหก้รอก 1 แผน่ ต่อ 1 มาตรการ 
คาํอธิบาย 

 ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า 
 ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของมาตรการดา้นไฟฟ้า 
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 ใหร้ะบุจาํนวนมาตรการดา้นไฟฟ้าทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า 
 ระบุผลการดาํเนินการและผลการอนุรักษพ์ลงังานในตาราง โดย  

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ระยะเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ        
 1) ช่องตามแผนดาํเนินการ ให้ระบุ วนั เดือน ปี ของช่วงเวลาตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน เช่น   

เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 
2) ช่องท่ีเกิดข้ึนจริง ใหร้ะบุ วนั เดือน ปี ของช่วงเวลาท่ีดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานจริง เช่น 
เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 หรือ กรณีท่ียงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จใหร้ะบุช่วงเวลาท่ีคาดว่า
จะแลว้เสร็จ  

ช่อง (2) ใหร้ะบุสถานภาพดาํเนินการของมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน เช่น ดาํเนินการสาํเร็จแลว้ หรือใน
กรณี ท่ียงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ อาจจะระบุในรูปของร้อยละผลดาํเนินการ หรืออยูใ่นรูปของ
คาํอธิบาย เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแลว้อยูร่ะหวา่งการทดสอบเดินเคร่ือง  

ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ        
 1) ช่องตามแผน ใหร้ะบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามท่ีไดป้ระมาณการไว ้       

2) ช่องลงทุนจริง ใหร้ะบุวงเงินลงทุนจริง หลงัจากไดด้าํเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้   
ช่อง (4) ผลการอนุรักษพ์ลงังาน แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ        
 1) ช่องตามเป้าหมาย ใหร้ะบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยดั ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของพลงัไฟฟ้า

สูงสุดท่ีลดลงได ้(กิโลวตัต)์ หรือปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะประหยดัไดต่้อปี (กิโลวตัต-์
ชัว่โมง/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยดัท่ีเกิดข้ึน (บาท/ปี) ซ่ึงไดค้าํนวณไวแ้ลว้ในตารางที ่5.1 
2) ช่องท่ีเกิดข้ึนจริง ใหร้ะบุปริมาณของผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัดาํเนินการซ่ึงอาจอยูใ่น
รูปของพลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีลดลงได้ (กิโลวตัต์) หรือปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดต่้อปี 
(กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนจริง (บาท/ปี) ซ่ึงคิดจากค่าไฟฟ้าเฉล่ีย
ในรอบปีปัจจุบนัคือ ปี 2561       

 ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ถา้ไม่พบปัญหาใหร้ะบุวา่ไม่มี 
 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดาํเนินการมาตรการนั้นๆ (ถา้มี) 
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ตวัอย่าง ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับมาตรการดา้นไฟฟ้า 
ชื่อมาตรการ: ลดการร่ัวไหลของอากาศอดั

มาตรการลาํดบัท่ี: 1 จากจาํนวนทั้งหมด:  2 มาตรการ

(2)

กโิลวตัต์ กโิลวตัต-์ช ัว่โมง/ปี บาท/ปี กโิลวตัต์ กโิลวตัต-์ช ัว่โมง/ปี บาท/ปี

หมายเหตุ:  ระบุมาตรการเรียงตามลาํดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกดิข้ึนระหวา่งดาํเนินการ: มาตรการน้ีตอ้งทาํการตรวจสอบระบบในวนัท่ีไมม่กีารทาํงาน บางคร้ังการกาํหนดชว่งเวลาไวล้ว่งหน้าอาจตอ้งมี

การปรับเปล่ียนชว่งเวลาเน่ืองจากยอดผลผลิต อาจมาเรง่ดว่นในชว่งท่ีกาํหนดแผนไวจึ้งไมส่ามารถทาํการทดสอบได ้จึงอาจมกีารเล่ือนแผนได ้อีกทั้งเมือ่ทาํการซอ่มจุดร่ัวแลว้ 

ทาํการทดสอบลมร่ัวอีกคร้ังพบวา่เปอร์เซ็นต์ลมร่ัวลดลงเหลือ 13% ไมถึ่งเป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อ 10 % เป็นเหตุผลท่ีทาํให้ผลประหยดัจริงน้อยกวา่ ผลประหยดัตามเป้าหมาย

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ: ระบบอดัอากาศเป็นระบบท่ีมแีรงดนัสูงภายในระบบจึงทาํให้ระบบมกีารร่ัวไหลของอากาศได ้จึงทาํให้ทีมงานตอ้งจดัทาํแผนอนุรักษ์พลงังาน

(4)

เมษายน 2555 เมษายน 2555 ดาํเนินการสําเร็จ

แลว้

- - -- 12,798.00 37,272.15 18,813.066,399.00

ระยะเวลาดาํเนินการ
สถานภาพการ

ดาํเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลงังาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกดิข้ึนจริง

ไฟฟ้าไฟฟ้าตามแผน

ดาํเนินการ
ท่ีเกดิข้ึนจริง

ตามแผน

(บาท)

ลงทุนจริง

 (บาท)

(1) (3)

 
 
2) ให้ระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อน โดย
เรียงลาํดบัตามแผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อน และใหก้รอก 1 แผน่ ต่อ 1 มาตรการ 
คาํอธิบาย 

 ใหร้ะบุช่ือมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อน 
 ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของมาตรการดา้นความร้อน 
 ใหร้ะบุจาํนวนมาตรการดา้นความร้อนทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นแผนอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อน 
 ระบุผลการดาํเนินการและผลการอนุรักษพ์ลงังานในตาราง โดย  

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ระยะเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ        
 1) ช่องตามแผนดาํเนินการ ให้ระบุ วนั เดือน ปี ของช่วงเวลาตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน เช่น   

สิงหาคม 2561 ถึง กนัยายน 2561        
2) ช่องท่ีเกิดข้ึนจริง ใหร้ะบุ วนั เดือน ปี ของช่วงเวลาท่ีดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานจริง เช่น 
สิงหาคม 2561 ถึง กนัยายน 2561 หรือ กรณีท่ียงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จใหร้ะบุช่วงเวลาท่ีคาดว่า
จะแลว้เสร็จ  

ช่อง (2) ให้ระบุสถานภาพดาํเนินการของมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน เช่น ดาํเนินการสําเร็จแลว้ หรือใน
กรณี ท่ียงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ อาจจะระบุในรูปของร้อยละผลดาํเนินการ หรืออยู่ในรูปของ
คาํอธิบาย เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแลว้อยูร่ะหวา่งการทดสอบเดินเคร่ือง  

ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ        
 1) ช่องตามแผน ใหร้ะบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามท่ีไดป้ระมาณการไว ้       

2) ช่องลงทุนจริง ใหร้ะบุวงเงินลงทุนจริง หลงัจากไดด้าํเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้  

เมษายน 2561 เมษายน 2561 
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ช่อง (4) ผลการอนุรักษพ์ลงังาน แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ        
 1) ช่องตามเป้าหมาย ใหร้ะบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยดั โดยระบุชนิดของเช้ือเพลิงและ

ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีคาดว่าจะประหยดั (หน่วย/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยดัท่ีเกิดข้ึน (บาท/ปี)  
ซ่ึงไดค้าํนวณไวแ้ลว้ในตารางที ่5.1 
2) ช่องท่ีเกิดข้ึนจริง ให้ระบุปริมาณของผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัการดาํเนินมาตรการ 
โดยระบุชนิดของเช้ือเพลิงและปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดจ้ริง (หน่วย/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผล
ประหยดัท่ีเกิดข้ึนจริง (บาท/ปี) ซ่ึงคิดจากค่าเช้ือเพลิงเฉล่ียในรอบปีปัจจุบนัคือ ปี 2561       

 ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ถา้ไม่พบปัญหาใหร้ะบุวา่ไม่มี 
 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดาํเนินการมาตรการนั้นๆ (ถา้มี) 

 
ตวัอย่าง ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นความร้อน 

ชื่อมาตรการ: หุ้มฉนวนทอ่ไอนํ้า

มาตรการลาํดบัท่ี:  1 จากจาํนวนทั้งหมด:   1 มาตรการ

(2)

ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ปี

หมายเหตุ:  ระบุมาตรการเรียงตามลาํดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกดิข้ึนระหวา่งดาํเนินการ: นาํการลงทุนในมาตรการเสนอไมท่นัรอบงบประมาณประจาํปี จึงทาํให้ไมไ่ดรั้บอนุมติังบ ทางทีมงานจะนาํไปเป็นมาตรการ

ในรอบปีถดัไป

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ: -

-

ตามแผน

ดาํเนินการ
ท่ีเกดิข้ึนจริง ตามแผน

ลงทุนจริง

 (บาท)

สิงหาคม 2555 - ไมไ่ดด้าํเนินการ 10,155 - - -NG 297.31 313,665.60

ระยะเวลาดาํเนินการ
สถานภาพการ

ดาํเนินการ

เงินลงทุน

เชื้อเพลิง

ผลการอนุรักษ์พลงังาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกดิข้ึนจริง

เชื้อเพลิง

(1) (3) (4)

 
 
4.6.2 ผลการตดิตามการดาํเนินการตามแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
4.6.2.1 ผลการตดิตามการดาํเนินการตามแผนการฝึกอบรม 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหใ้ส่ตวัเลขแสดงลาํดบัท่ีของแผนการฝึกอบรม 
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือหลกัสูตรของการฝึกอบรม 
ช่อง (3) ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง �ตามสถานภาพการดาํเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่องยอ่ย คือ      
 1) ช่องดาํเนินการตามแผน กรณีท่ีการฝึกอบรมไดถู้กดาํเนินการและเป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้     

2) ช่องไม่ไดด้าํเนินการ กรณีท่ีการฝึกอบรมไม่ไดถู้กดาํเนินการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผน 
3) ช่องล่าชา้ กรณีท่ีการฝึกอบรมไดถู้กดาํเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้

ช่อง (4) ใหร้ะบุจาํนวนพนกังานท่ีไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
ช่อง (5) ใหร้ะบุขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ีตอ้งการใหร้ายละเอียด (ถา้มี) 
 

สิงหาคม 2561 
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ตวัอย่าง สรุปผลการติดตามการดาํเนินการตามแผนการฝึกอบรม 

(1) (2) (4) (5)

ลาํดบัที่ ช่ือหลกัสูตร/กจิกรรม
จาํนวนผูเ้ขา้

อบรม
หมายเหตุ

ดาํ เนินการตามแผน

ไมไ่ดด้าํ เนินการ เน่ืองจาก..................................
...............................................................................
ลา่ชา้ เน่ืองจาก..........……...............………….

...............................................................................

ดาํเนินการตามแผน

ไมไ่ดด้าํ เนินการ เน่ืองจาก..................................

...............................................................................

ลา่ชา้ เน่ืองจาก..........……...............………….

...............................................................................

         การอบรมเร่ือง        
 "ขอ้กาํหนดระบบการ

จดัการพลงังาน"

(3)

สถานภาพการดาํ เนินการ

       การอบรมเร่ือง          
  "การประหยดัพลงังาน

ง่ายๆดว้ยมือเรา"
43

15

 
 

4.6.2.2 ผลการตดิตามการดาํเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหใ้ส่ตวัเลขแสดงลาํดบัท่ีของแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
ช่อง (3) ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง �ตามสถานภาพการดาํเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่องยอ่ย คือ      
 1) ช่องดาํเนินการตามแผน กรณีท่ีกิจกรรมไดถู้กดาํเนินการและเป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้     

2) ช่องไม่ไดด้าํเนินการ กรณีท่ีกิจกรรมไม่ไดถู้กดาํเนินการตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแผน 
3) ช่องล่าชา้ กรณีท่ีกิจกรรมไดถู้กดาํเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้

ช่อง (4) ใหร้ะบุจาํนวนพนกังานท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
ช่อง (5) ใหร้ะบุขอ้มูลเพิ่มเติม ท่ีตอ้งการใหร้ายละเอียด (ถา้มี) 

1 

2 

ช่ือหลกัสูตร 
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ตวัอย่าง สรุปผลการติดตามการดาํเนินการตามแผนกิจกรรม 

(1) (2) (4) (5)

ลาํดบัที่ ช่ือหลกัสูตร/กจิกรรม
จาํนวนผูเ้ขา้

อบรม
หมายเหตุ

(3)

สถานภาพการดาํ เนินการ

 
ดาํเนินการตามแผน

ไมไ่ดด้าํ เนินการ เน่ืองจาก..................................

...............................................................................

ลา่ชา้ เน่ืองจาก..........……...............………….

...............................................................................
ดาํเนินการตามแผน

ไมไ่ดด้าํ เนินการ เน่ืองจาก ในรอบเดือนมี order

เขา้มาเร่งดว่น จึงทาํใหต้อ้งยกเลิกกจิกรรม

ลา่ชา้ เน่ืองจาก..........……...............………….

...............................................................................

ควรเสนอเขา้ที่

ประชมุทบทวน
ดาํเนินการปีหนา้

         กจิกรรม       

"สปัดาห์การอนุรักษ์
พลงังาน"

-

50

             กจิกรรม            

"ประกวดคาํขวญัการ
อนุรักษ์พลงังาน"

 

ช่ือกิจกรรม 
จาํนวนผูเ้ขา้ 
ร่วมกิจกรรม 

1 

2 
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4.7 การตรวจตดิตามและการประเมินการจัดการพลังงาน 
 
4.7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  
ใหใ้ส่เอกสารคาํสัง่แต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ตอ้งมีการระบุอาํนาจหนา้ท่ี
ของคณะผูต้รวจประเมินฯ พร้อมแนบสาํเนาคาํสัง่ แต่งตั้งท่ีอ่านไดช้ดัเจน 
 
ตวัอย่าง สาํเนาเอกสารแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปรารถนา  หวงัดี 

นายบณัฑิต ศึกษา 
นายองอาจ เสริมนิสยั 
นายชอุ่ม จนัทร์หอม 
นางชลดา แสนดี 
นางโสภา เป็นนิจ 

14 มี.ค. 2561 

    ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการผูจ้ดัการ 

  นางสาวปรารถนา  หวงัดี   
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4.7.2 เผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
ใหร้ะบุวิธีการเผยแพร่ทั้งหมด (อาจมีมากกวา่ 1 วิธีก็ได)้ เช่น ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็นตน้ โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง � พร้อมแนบรูป
ถ่ายหรือหลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการเผยแพร่ท่ีระบุไวใ้หค้รับถว้น 
 
ตวัอย่าง การระบุวิธีการเผยแพร่ 

จาํนวนติดประกาศ 2 แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ สัปดาห์ละ ….. ครัง  ช่วงเวลา…...

จาํนวนผูไ้ดรั้บ ….. คน สัปดาห์ละ 1 ครัง 

ระดับของผูไ้ดรั้บ…….

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                    เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

อืน  ๆ(ระบุ) ……………..  
 

ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการติดประกาศ 

 
 
ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากประชุมพนกังาน 
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4.7.3 ผลการตรวจประเมินภายใน  
ให้ระบุผลการตรวจติดตามการดาํเนินการจดัการพลงังานภายในองคก์รโดยให้ทาํการตรวจประเมินตาม
ขอ้กาํหนดทั้ง 8 ขอ้ 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ส่ิงท่ีตอ้งมีเอกสาร/หลกัฐานอ่ืนๆ ใหร้ะบุขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) 
ช่อง (2) ผลการตรวจสอบ มีใหเ้ลือก 2 ช่องยอ่ย คือ      
 1) ช่องมี (กรณีท่ีตรวจสอบพบวา่มีเอกสารหรือส่ิงท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้นั้น)      

2) ช่องไม่มี (กรณีท่ีตรวจสอบไม่พบเอกสารหรือส่ิงท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้นั้น) โดยใหใ้ส่เคร่ืองหมาย 
ในช่อง � 

ช่อง (3) ความถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด มีใหเ้ลือก 2 ช่องยอ่ย คือ      
 1) ช่องครบ (กรณีท่ีเอกสารหรือส่ิงท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้นั้น มีความถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด)    

2) ช่องไม่ครบ (กรณีท่ีเอกสารหรือส่ิงท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้นั้น มีความไม่ถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนด) 

ช่อง (4) ให้ระบุขอ้ควรปรับปรุง/ขอ้เสนอแนะ ท่ีทางคณะผูต้รวจประเมินการจัดการพลงังานภายใน
องคก์รพบว่าเอกสารหรือส่ิงท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้นั้น ควรทาํการแกไ้ขหรือเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป
ตามขอ้กาํหนด (ถ้ามี) จะต้องมีการลงนามรับรองของประธานคณะผูต้รวจประเมินการจัด
การพลงังานภายในองคก์รดว้ย 

 
ตวัอย่าง การตรวจติดตามการจดัการพลงังาน 

(4)

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1.      คาํสัง่แตง่ต ัง้คณะทาํงานดา้นการจัดการพลงังาน ทีร่ะบโุครงสรา้ง อาํนาจ

 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะทาํงาน  
ประกาศแตง่ต ัง้คณะทาํงานดา้นการจัดการพลงังาน

ควรทบทวนความเหมาะสมอยู่เสมอ

2.      เอกสารทีแ่สดงถึงการเผยแพร่คาํสัง่แตง่ต ัง้คณะทาํงานดา้นการจัด

การพลงังานให้บคุลากรรบัทราบดว้ยวธีิการตา่งๆ  
ควรมีการตดิบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้ท ัว่ถึงมากขึ้น

ตามแผนกย่อย/ปรบัปรุงภาพภ่ายให้ชดัเจนยิ่งขึ้น

3.      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................................

1.      ผลการประเมินการดาํเนินงานดา้นพลงังานทีผ่า่นมา โดยใช ้ตารางการ

ประเมินการจัดการพลงังาน (Energy Management Matrix)
 

ควรมีการประเมินอีกครั้งตอนส้ินปีเพื่อตรวจสอบถึง

การเปล่ียนแปลงในแตล่ะหัวขอ้ของตาราง EMM

2.      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................................

1.      นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน
 

ประกาศนโยบายอนุรกัษ์พลงังานควรทบทวนความ

เหมาะสมอยู่เสมอ

2.      เอกสารทีแ่สดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรกัษ์พลงังานให้บคุลากร

รบัทราบดว้ยวธีิการตา่งๆ  
ควรมีการตดิบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้ท ัว่ถึงมากขึ้น

ตามแผนกย่อย/ปรบัปรุงภาพภ่ายให้ชดัเจนยิ่งขึ้น

3.      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................................

ส่ิงทีต้่องมีเอกสาร/หลักฐานข้อกําหนด

ผลการ

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง

ครบถ้วนตาม

ข้อกําหนด
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

(1) (2) (3)

2.   การประเมินสถานภาพการ

จัดการพลงังานเบือ้งตน้

คณะทาํงานดา้นการจัด

การพลงังาน

นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน3.   

1.   
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(4)

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1.      การประเมินการใชพ้ลงังานระดบัองคก์ร  

2.      การประเมินการใชพ้ลงังานระดบัผลิตภณัฑ์  

3.      การประเมินการใชพ้ลงังานระดบัเคร่ืองจักร/อุปกรณ์   ควรจัดทาํเอกสารประเมินย่อยๆให้ครบทกุเร่ือง

4.      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................

1.      มาตรการและเป้าหมายในการดาํเนินการอนุรกัษ์พลงังาน   ควรมีมาตรการทีไ่ดเ้สนอมาจากแตล่ะแผนก/ทมีงานย่อย

2.      แผนการอนุรกัษ์พลงังานดา้นไฟฟ้า   ควรจัดให้มีมาตรการดา้นไฟฟ้าเพิ่ม

3.      แผนการอนุรกัษ์พลงังานดา้นความรอ้น   ควรจัดให้มีมาตรการดา้นความรอ้นเพิ่ม

4.      แผนการฝึกอบรมและกจิกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน   ควรจัดให้มีการให้ความรูก้บัพนักงานระดบัล่าง

5.      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ การเผยแพร่
 

ควรมีการตดิบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้ท ัว่ถึงมากขึ้นตาม

แผนกย่อย/ปรบัปรุงภาพภ่ายให้ชดัเจนยิ่งขึ้น

1.      ผลการดาํเนินการตามมาตรการอนุรกัษ์พลงังาน  

2.      ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบิตัติามเป้าหมายและ

แผนอนุรกัษ์พลงังานสาํหรบัมาตรการดา้นไฟฟ้า  
ควรมีเอกสาร/หลกัฐาน เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้งของ

ตวัเลขผลประหยดั

3.      ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏบิตัติามเป้าหมายและ

แผนอนุรกัษ์พลงังานสาํหรบัมาตรการดา้นความรอ้น  
ควรนาํเสนอเขา้ทีป่ระชมุทบทวน เพื่อพิจารณาให้

ดาํเนินการมาตรการดา้นความรอ้นในปีถดัไปหรือไม่

4.      ผลการตดิตามการดาํเนินการตามแผนฝึกอบรมและกจิกรรม

ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน
 

ควรนาํเสนอเขา้ทีป่ระชมุทบทวน เพื่อพิจารณาให้จัด

สปัดาห์การอนุรกัษ์พลงังานในปีถดัไปหรือไม่

5.      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................

การดาํเนินการตามแผน

อนุรกัษ์พลงังาน การ

ตรวจสอบและวเิคราะห์

การปฏบิตัติามเป้าหมาย

และแผนอนุรกัษ์พลงังาน

การกาํหนดเป้าหมายและ

แผนอนุรกัษ์พลงังาน

การประเมินศกัยภาพการ

อนุรกัษ์พลงังาน

6.      

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

4.

5.   

ผลการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ตามข้อกําหนดข้อกําหนด ส่ิงทีต้่องมีเอกสาร/หลักฐาน

(1) (2) (3)

 
 

(4)

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1.      คาํสัง่แตง่ต ัง้คณะผูต้รวจประเมินการจัดการพลงังาน

ภายในองคก์ร  
ประกาศแตง่ต ัง้คณะผูต้รวจประเมินภายในควร

ทบทวนความเหมาะสมอยู่เสมอ

2.      รายงานผลการตรวจประเมิน  

3.      อ่ืน ๆ (ระบ)ุ การเผยแพร่
 

ควรมีการตดิบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้ท ัว่ถึงมากขึ้น

ตามแผนกย่อย/ปรบัปรุงภาพภ่ายให้ชดัเจนยิ่งขึ้น

1.      แผนการทบทวนการดาํเนินงานการจัดการพลงังาน
 

ควรทาํแผนและขออนุมตัใิห้เรียบรอ้ย โดยแจ้งให้

ตวัแทนจากหน่วยงานตา่งๆ เขา้มารบัทราบดว้ย

2.      รายงานสรุปผลการทบทวน วเิคราะห์และแนวทางแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของการจัดการพลงังาน  

3.  

    

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ การเผยแพร่
 

ควรมีการตดิบอร์ดประชาสมัพนัธ์ให้ท ัว่ถึงมากขึ้น

ตามแผนกย่อย/ปรบัปรุงภาพภ่ายให้ชดัเจนยิ่งขึ้น

ลงชือ ....................................................................

(           นายบณัฑิต  ศึกษา             )

ประธานคณะผูต้รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคก์ร

วันที 20/12/2555

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

7.

8.      

ผลการ

ตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ตามข้อกําหนด

การทบทวน วเิคราะห์ และ

แกไ้ขขอ้บกพร่องของการจัด

การพลงังาน

การตรวจตดิตามและประเมิน

การจัดการพลงังาน

ข้อกําหนด ส่ิงทีต้่องมีเอกสาร/หลักฐาน

(1) (2) (3)

 20/12/2561 
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4.8 การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานอนุรักษ์พลังงาน 
 
4.8.1 แผนการทบทวนการดาํเนินการจัดการพลังงานประจําปีรอบจัดทาํรายงาน  
ใหใ้ส่ปี พ.ศ. ท่ีคณะทาํงานไดด้าํเนินการทบทวนการจดัการพลงังาน 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) คร้ังท่ี ใหร้ะบุตวัเลขท่ี คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานไดด้าํเนินการทบทวนการดาํเนินงาน

การจดัการพลงังาน     
ช่อง (2) เดือน แบ่งเป็น 12 ช่องยอ่ย โดยระบุช่ือเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือนโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมไป 

จนถึงเดือนธนัวาคมของปีรอบจดัทาํรายงาน โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องเดือนท่ีได ้
ดาํเนินการทบทวนการดาํเนินงานการจดัการพลงังานในแต่ละคร้ัง 

 

(1)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 

ครั้งที่
ปี 2555

(2)

 
 

    2561 
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4.8.2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน  
ใหใ้ส่วาระการประชุมทบทวนดา้นการจดัการพลงังานในแต่ละคร้ังท่ีมีการดาํเนินการ 
 
ตวัอย่าง วาระการประชุมทบทวนดา้นการจดัการพลงังาน 

 

วนัท่ี 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

รายงานการประชุมคร้ังท่ี 1 
เร่ือง การทบทวน วเิคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน ประจาํปี 2561 

การทบทวน วเิคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน ประจาํปี 2561 
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4.8.3 สรุปผลการทบทวน วเิคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน  

ใหใ้ส่ปี พ.ศ. ท่ีคณะทาํงานไดด้าํเนินการสรุปผลการทบทวนการจดัการพลงังาน 

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ผลการทบทวน มีใหเ้ลือก 2 ช่อง คือ      
 1) ช่องเหมาะสม (กรณีท่ีองคก์รไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดดา้นการจดัการพลงังานนั้นๆ อยา่ง   

ครบถว้นและเป็นไปตามท่ีกาํหนด)      
2) ช่องควรปรับปรุง (กรณีท่ีองคก์รไม่ไดด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดดา้นการจดัการพลงังานนั้นๆ   
อยา่งครบถว้นและไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด)  
โดยใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง � 

ช่อง (2) ใหร้ะบุรายละเอียด/เอกสาร/หลกัฐาน/ขอ้มูลท่ีต่างๆ ท่ีคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานได ้
ตรวจพบวา่องคก์รไดด้าํเนินการจดัการพลงังานในแต่ละขอ้กาํหนด 

ช่อง (3) ใหร้ะบุขอ้เสนอแนะ/วิธีการปรับปรุง เพื่อใหก้ารดาํเนินการดา้นการพลงังานในแต่ละขอ้ 
กาํหนดใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด (ถา้มี) 

ช่อง (4) ใหร้ะบุรายละเอียด/ขอ้มูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถา้มี) 
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ตวัอย่าง การบนัทึกผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน 
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4.8.4 เผยแพร่สรุปผลการทบทวน วเิคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
ใหร้ะบุวิธีการเผยแพร่ทั้งหมด (อาจมีมากกวา่ 1 วิธีก็ได)้ เช่น ปิดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เสียงตามสาย 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็นตน้ โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง � พร้อมแนบรูป
ถ่ายหรือหลกัฐานใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการเผยแพร่ท่ีระบุไวใ้หค้รับถว้น 
 
ตวัอย่าง การระบุวิธีการเผยแพร่ 

จาํนวนติดประกาศ 2 แห่ง จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ สัปดาห์ละ ….. ครัง  ช่วงเวลา…...

จาํนวนผูไ้ดรั้บ ….. คน สัปดาห์ละ 1 ครัง 

ระดับของผูไ้ดรั้บ…….

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                    เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

อืน  ๆ(ระบุ) ……………..  
\ 

ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากการติดประกาศ 

 
 
ตวัอย่าง หลกัฐานการเผยแพร่จากประชุมพนกังาน 
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4.9 ภาคผนวก 
4.9.1 ภาคผนวก ก ข้อมูลระบบไฟฟ้าปีปัจจุบัน 

ก.1 ข้อมูล เคร่ืองวดัไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า แสดงรายละเอียดดงัน้ี 

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุหมายเลขผูใ้ชไ้ฟฟ้า ดูไดจ้ากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 
ช่อง (2) ใหร้ะบุหมายเลขเคร่ืองวดัไฟฟ้า ดูไดจ้ากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 
ช่อง (3) ใหร้ะบุประเภทของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ดูไดจ้ากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 
ช่อง (4) ใหร้ะบุอตัราการใชไ้ฟฟ้า ดูไดจ้ากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 
ช่อง (5) ให้ระบุขนาดและจาํนวนของหมอ้แปลงไฟฟ้า ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากการไฟฟ้าหรือผู ้จาํหน่าย

ไฟฟ้า 
 
ตวัอย่าง ขอ้มูลระบบไฟฟ้า 

(2) (3) (4)

หมายเลข ประเภท อตัรา

เคร่ืองวดัไฟฟ้า ผูใ้ชไ้ฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้า

 ปกติ ขนาด 1,000       kVA จาํนวน 2      ตวั

 TOD ขนาด 1,250       kVA จาํนวน 1      ตวั

 TOU ขนาด 350          kVA จาํนวน 1      ตวั

kVA 

(1) (5)

ลาํดบัท่ี
หมายเลข

1 9857 020001096208

รวม 3,600                                

หมอ้แปลงไฟฟ้าผูใ้ชไ้ฟฟ้า

23047044 4.2.3

 
 
4.9.2 ภาคผนวก ข ข้อมูลผลผลิตในรอบปีทีผ่่านมา และในรอบปีทีจ่ัดทาํรายงาน 
 ข.1 ปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภณัฑ์ แสดงปริมาณผลิตภณัฑใ์นรอบปีท่ีผา่นมา และในรอบปี
ท่ีจดัทาํรายงาน กรณีมีหลายผลิตภณัฑห์ลกัใหเ้พิ่มตารางตามจาํนวนชนิดของผลิตภณัฑ ์

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีของผลิตภณัฑ ์ท่ีโรงงานดาํเนินการผลิต กรณีท่ีโรงงานควบคุมมีการผลิตมากกว่า

หน่ึงผลิตภณัฑใ์หร้ะบุผลิตภณัฑห์ลกัก่อนแลว้ตามดว้ยผลิตภณัฑร์อง 
ช่อง (2) ใหร้ะบุช่ือผลิตภณัฑ ์ท่ีโรงงานดาํเนินการผลิต 
ช่อง (3)  ให้ระบุกาํลงัการผลิตติดตั้งท่ีสามารถผลิตไดใ้นรอบปี (ผลรวมของกาํลงัการผลิตติดตั้งตั้งแต่

เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม) พร้อมระบุหน่วยใหช้ดัเจน 
ช่อง (4) ให้ระบุปริมาณผลผลิตท่ีผลิตไดจ้ริงทั้งปี (ผลรวมของปริมาณผลผลิตจริงตั้งแต่เดือนมกราคมถึง

เดือนธนัวาคม) ในรอบปีท่ีผา่นมา และในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน 
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ตวัอย่าง ปริมาณการผลิตจาํแนกตามผลิตภณัฑ ์

 
  

ข.2 ข้อมูลการผลิต แสดงรายละเอียดขอ้มูลการผลิตในรอบปีท่ีผา่นมา และในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน
กรณีมีหลายผลิตภณัฑห์ลกัใหเ้พ่ิมตารางตามจาํนวนชนิดของผลิตภณัฑ ์

แถวท่ี รายละเอียด 
แถว (1) ใหร้ะบุลาํดบัท่ีและช่ือของผลิตภณัฑ ์
แถว (2) ใหร้ะบุช่ือวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ ์
แถว (3)   เดือนท่ีผลิต 
แถว (4)  ใหร้ะบุจาํนวนชัว่โมงทาํงานจริงในแต่ละเดือน 
แถว (5) ใหร้ะบุหน่วยของผลผลิตท่ีได ้
แถว (6)  ใหร้ะบุปริมาณผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละเดือน 
แถว (7) ใหร้ะบุกาํลงัการผลิตติดตั้งท่ีสามารถผลิตไดใ้นแต่ละเดือน ซ่ึงคาํนวณไดจ้าก อตัราการผลิตเฉล่ีย

สูงสุดในรอบปี (หน่วย/ชัว่โมง) x (24 ชัว่โมง/วนั) x จาํนวนวนัในเดือนโดยไม่หกัวนัหยดุ 
ตวัอย่างการคาํนวณ   
     จากขอ้มูลปริมาณผลผลิตและชัว่โมงการทาํงานจริงในเดือนมกราคม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4,696.51 
ตนั และ 696 ชัว่โมง ตามลาํดบั อตัราการผลิตเฉล่ียต่อชัว่โมงในเดือนดงักล่าวคาํนวณไดด้งัน้ี 
               อตัราการผลิตเฉล่ีย   =   (4,696.51 ตนั) / (696 ชัว่โมง) 
                                                =    6.75 ตนั/ชัว่โมง 
     และจากตวัอย่างขา้งตน้ เม่ือทาํการคาํนวณอตัราการผลิตเฉล่ียตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ธนัวาคมจะพบว่า ค่าอัตราการผลิตเฉล่ียสูงสุดมีค่าเท่ากับ 7.38 ตัน/ช่ัวโมง ในเดือนสิงหาคม
นัน่เอง 
     ดงันั้นค่ากาํลงัการผลิตติดตั้งของเดือนมกราคม สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
                ค่ากาํลงัการผลิตติดตั้ง   =   (7.38 ตนั/ชัว่โมง) x (24 ชัว่โมง/วนั) x (31 วนั/เดือน) 
                           =   5,490.86 ตนั/เดือน 
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ตวัอย่าง ตารางขอ้มูลการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.3 ภาคผนวก ค ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปีทีผ่่านมา และในรอบปีทีจ่ัดทาํรายงาน 
ค.1 ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ให้ระบุขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าในรอบปีท่ีผ่านมา และในรอบปีท่ีจดัทาํ

รายงานมาตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธนัวาคม จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือผูจ้าํหน่าย
ไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บในเดือนนั้น แต่ไม่รวมไฟฟ้าท่ีผลิตข้ึนเอง กรณีมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือซ้ือไฟฟ้า จาก
การไฟฟ้า หรือผูจ้าํหน่ายไฟฟ้ามากกวา่หน่ึงมิเตอร์ข้ึนไป ใหแ้ยกกรอกขอ้มูลออกเป็นรายมิเตอร์ 

 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) พลงัไฟฟ้าสูงสุด แบ่งออกเป็น 4 ช่องยอ่ย คือ      
 1) ช่อง P      

2) ช่อง PP/OP1      
3) ช่อง OP/OP2      
       ให้ระบุค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุดตามท่ี ปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าซ่ึงเรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู ้
จาํหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ โดย      

อตัราปกติ: ใหร้ะบุค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด (On peak) ในช่อง P      
อตัรา TOD (อตัราตามช่วงเวลาของวนั): ใหร้ะบุค่า On Peak, ค่า Partial Peak และค่า  
Off peak ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลาํดบั      
อตัรา TOU (อตัราตามช่วงเวลาของการใช)้: ใหร้ะบุค่า Peak, ค่า Off Peak 1 และ ค่า Off  
peak 2 ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลาํดบั      

4) ช่องค่าใชจ่้าย ให้ระบุค่าใชจ่้าย (บาท) ตามท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ซ่ึงเรียกเก็บจากการไฟฟ้า
หรือผู ้จาํหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ กรณี ผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัรา TOD หรือ TOU ใหร้วมค่าใชจ่้ายพลงัไฟฟ้า
สูงสุดทั้ง 3 ช่วงเวลาเป็นจาํนวนเดียว 
 

(1) 
 

(2) 
 
 

(3) 
 
 
(4) 
 
 
(5) 
 
 
(6) 
 
 
 

(7) 
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ช่อง (2) พลงังานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่อง 
 1) ช่องปริมาณ ใหร้ะบุค่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าท่ีเรียกเก็บจากการไฟฟ้า

หรือผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ กรณีของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท TOU ใหร้วมปริมาณพลงังานไฟฟ้าทั้ง 2 
ช่วงเวลา (Peak และ Off peak) เป็นค่าเดียว      
2) ช่องค่าใชจ่้าย ใหร้ะบุค่าใชจ่้ายท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ท่ีเรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผูจ้าํหน่าย
ไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ 

ช่อง (3) ให้ระบุค่าไฟฟ้ารวมโดยนาํค่าใชจ่้ายพลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่อง (1) มารวมกบัค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าในช่อง 
(2) และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้าผนัแปรหรือ Ft ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าบริการ และภาษี เป็นตน้ 

ช่อง (4) ให้ระบุค่าตวัประกอบภาระ (คาํนวณได ้จากการค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุ ด (kW) และค่าพลงังาน
ไฟฟ้าซ่ึงระบุในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า) 
ตวัอย่างการคาํนวณ   
สมมติค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดและปริมาณพลงังานไฟฟ้าจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในเดือน
มกราคมซ่ึงมี 31 วนั เท่ากบั 1,703 กิโลวตัต ์และ 846,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/เดือน ตามลาํดบั ดงันั้นค่าตวั
ประกอบภาระในเดือนน้ีคาํนวณไดจ้าก 
ค่าตวัประกอบภาระ = [ปริมาณพลงังานไฟฟ้า] / [ค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุ ด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น ] x 100 %    

 = [846,000 kWh/เดือน / (1,703 kWh x 24 ชัว่โมง/วนั x 31 วนั /เดือน)] x 100 %   
 = 66.77 % 

ช่อง (5) ใหร้ะบุค่าไฟฟ้าเฉล่ีย โดยนาํค่าไฟฟ้ารวมในช่อง (3) หารปริมาณพลงังานไฟฟ้าในช่องท่ี (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 1 บทที ่4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน   

4-62 

ตวัอย่าง ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า 
 
 

ค่าไฟฟ้ารวม ค่าตัวประกอบภาระ ค่าไฟฟ้าเฉลีย

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใชจ่้าย ปริมาณ ค่าใชจ่้าย

(กิโลวัตต)์ (กิโลวัตต)์ (กิโลวัตต)์ (บาท) (กิโลวัตต-์ชัวโมง) (บาท)

ม.ค.         1,460         4,140         2,200     407,636.8                1,047,200          1,744,635.20                      3,339,957.49                         34.00                               3.19

พลังงานไฟฟ้า

(บาท) (บาท/กิโลวัตต-์ชัวโมง)เดือน

 พลังไฟฟ้าสูงสุด

 (เปอรเ์ซนต)์
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ตวัอย่าง ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า (ต่อ) 

 
 
4.9.4 ภาคผนวก ง ข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวยีนในรอบปีทีผ่่านมา และในรอบปีที่
จัดทาํรายงาน 
 
ง.1 แสดงข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวยีน ใหร้ะบุขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานหมุนเวียน
ในรอบปีท่ีผา่นมา และในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุชนิดของเช้ือเพลิง ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง และราคาเช้ือเพลิงในแต่ละเดือนในแต่ละรอบ

ปี โดยให้เร่ิมนบัปริมาณการใชต้ั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของเดือนจนถึงวนัส้ินสุดของเดือนนั้น หรือใน
กรณีใช้เช้ือเพลิงอ่ืนท่ีไม่มีระบุในตารางให้เขียนระบุเพิ่มเติม กรณีท่ีมีการใช้นํ้ ามนัเตา นํ้ ามนั
เบนซิน และนํ้ ามนัดีเซล ให้ระบุชนิดของนํ้ ามนัเตา นํ้ ามนัเบนซินหรือแก๊สโซฮอลล ์และนํ้ ามนั
ดีเซลท่ีใชด้ว้ย (ชนิดของนํ้ ามนัเตา ไดแ้ก่ นํ้ามนัเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เป็นตน้ ชนิด
ของนํ้ ามนัเบนซิน ไดแ้ก่ เบนซิน 95 และเบนซิน 91 เป็นตน้ ชนิดของนํ้ ามนัดีเซล ไดแ้ก่ นํ้ ามนั
ดีเซลและนํ้ามนัดีเซลบี 5 เป็นตน้) 

ช่อง (2) ใหร้ะบุค่าความร้อนตํ่า (Lower Heating Value) ของเช้ือเพลิงจากผูจ้าํหน่าย ในกรณีไม่มีค่าความ
ร้อนตํ่าจากผู ้จาํหน่าย ให้ใช้ค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน(พพ.) กาํหนด สําหรับค่าความร้อนท่ี พพ.กาํหนด ให้อา้งอิงตามรายงานประจาํปีของ
รายงานนํ้ ามนัเช้ือเพลิงของประเทศไทยของปีล่าสุดท่ี พพ. จดัทาํ (ดูรายละเอียดในเวป็ไซด ์ของ 
พพ. ท่ี www.dede.go.th) 
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ช่อง (3) ใหร้ะบุปริมาณพลงังานรวม โดยนาํค่าปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงรวมในรอบปีในช่องท่ี (1) คูณ ดว้ย
ค่าความร้อนตํ่าหรือค่าความร้อนเฉล่ียของเช้ือเพลิงในช่องท่ี (2) กรณีมีการใชพ้ลงังานหมุนเวียน
ให้ระบุชนิดของพลงังานหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายพลงังานลงในช่องของพลงังานหมุนเวียน 
(พลงังานหมุนเวียน หมายถึง พลงังานท่ีได ้จากไม ้ฟืน แกลบ กากออ้ย ชีวมวล นํ้ า แสงอาทิตย ์
ความร้อนใตพ้ิภพ ลม เป็นตน้ )      

หมายเหตุ  
1.  ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง ไม่รวมถึงเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการขนส่ง และเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

โดยในส่วนปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าใหแ้ยกไปกรอกในภาคผนวก จ. แทน  
2.  การคาํนวณหาค่าปริมาณพลงังานรวมในช่อง (3) ของพลงังานท่ีใชแ้ต่ละชนิดใหอ้ยูใ่นรูปของค่า

ความร้อนในหน่วยของเมกะจูล เพื่อตอ้งการให้เป็นหน่วยเดียวกนัและสามารถเปรียบเทียบกนั
ไดว้า่สดัส่วนการใชพ้ลงังานแต่ละชนิดนั้นได ้

 
ตวัอย่าง ขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิงและพลงังานหมุนเวียน 

 
 

4.9.5 ภาคผนวก จ ข้อมูลปริมาณการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปีทีผ่่านมา และในรอบปีทีจ่ัดทาํรายงาน 
 

 จ.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในกรณีท่ีติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหรือมีการผลิตไฟฟ้า
จากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าของตนเอง ใหร้ะบุขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปีจดัทาํรายงานและ
รอบปีท่ีผ่านมา ให้ระบุเคร่ืองหมาย  ในช่อง �ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว (หมายถึงผลิตไฟฟ้าใชเ้อง
บางส่วนหรือทั้งหมดตลอดเวลา และรวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายดว้ย) หรือ  ในช่อง � ผลิต
ไฟฟ้าสาํรองหรือกรณีฉุกเฉิน (หมายถึงผลิตไฟฟ้าใชเ้องบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีท่ีระบบการจ่ายไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าหรือผูจ้าํหน่ายไฟฟ้าขดัขอ้ง) ในกรณีท่ีมีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ามากกว่าหน่ึงเคร่ืองให้แยกกรอก
ขอ้มูลเป็นรายเคร่ือง หน่ึงตารางขอ้มูลต่อหน่ึงเคร่ือง 
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ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุเดือนท่ีมีการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า     
ช่อง (2) ให้ระบุกาํลงัผลิตติดตั้ง (Capacity) ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าในหน่วยกิโลวตัต ์โดยดูจากคู่มือ 

(Manual) หรือแผน่ป้ายช่ือ (Name plate) ท่ีตวัเคร่ือง 
ช่อง (3) ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงหลกั แบ่งออกเป็น 3 ช่องยอ่ย      
 1) ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเช้ือเพลิงหลกัท่ีใช้ในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสําหรับผลิตไฟฟ้า 

(เช้ือเพลิงหลกั หมายถึง เช้ือเพลิงท่ีใชเ้ป็นปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ ท่ีใช้
ในเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า)      
2) ช่องปริมาณ ให้ระบุปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงหลกัท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้
เร่ิมนบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของเดือนจนถึงวนัส้ินสุดของเดือน      
3) ช่องหน่วย ใหร้ะบุหน่วยของเช้ือเพลิงท่ีใช ้เช่น ลิตร เป็นตน้ 

ช่อง (4) ให้ระบุจาํนวนชัว่โมงการเดินเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้เร่ิมนบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้
ของเดือนจนถึงวนัส้ินสุดของเดือน 

ช่อง (5) ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย      
 1) ช่องสาํหรับใชเ้อง ใหร้ะบุปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดแ้ละนาํมาใชเ้องในโรงงานของแต่ละ

เดือนในหน่วยกิโลวตัต์-ชัว่โมง โดยให้เร่ิมนับตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของเดือน จนถึงวนัส้ินสุดของ
เดือน      
2) ช่องสาํหรับขาย ใหร้ะบุปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดแ้ลว้นาํไปขายในแต่ละเดือนในหน่วย
กิโลวตัต ์-ชัว่โมง (ถา้มี) 

ช่อง (6) ปริมาณไอนํ้า ใหร้ะบุขอ้มูลแรงดนั (บาร์) และอุณหภูมิ (C) ของไอนํ้ าท่ีผลิตไดแ้ละไอนํ้ าท่ีผลิต
เพ่ือจาํหน่าย (ถ้ามี) รวมถึงให้ระบุปริมาณไอนํ้ า (ตนั) ท่ีผลิตได้ทั้ งหมดและปริมาณไอนํ้ าท่ี
จาํหน่ายออกไปในแต่ละเดือน 

 
ตวัอย่าง ขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
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4.9.6 ภาคผนวก ฉ ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปีทีผ่่านมา และในรอบปีทีจ่ัดทาํรายงาน 
 ฉ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบไฟฟ้า ให้ระบุสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในรอบปีท่ี
ผา่นมา และในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม แยกตามระบบ 

ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุช่ือของระบบต่างๆ ท่ีใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงเฉพาะสดัส่วนท่ีสูงของโรงงาน เช่น      
              1) ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง      

             2) ระบบปรับอากาศสาํนกังาน      
             3) ระบบทาํความเยน็     
             4) ระบบการผลิต      
             5) ระบบอากาศอดั      
             6) ระบบอ่ืนๆ (ระบุเพ่ิมเติมถา้มี)         

ช่อง (2) การใชพ้ลงังานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่องยอ่ย คือ      
 1) ช่องกิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี ให้ระบุการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแยกตามระบบต่างๆ ท่ีมีใชใ้นโรงงาน

สอดคลอ้งตามช่อง (1) ค่าปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอาจไดม้าจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ยอ่ยท่ี
ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถา้มี) หรือไดจ้ากการประเมินจากขนาดติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน 
โดยตอ้งประเมินให้ใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงให้มากท่ีสุด เช่น ตอ้งคาํนึงถึงสัดส่วนของ
จาํนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละระบบท่ีเปิดใชง้านจริงในแต่ละวนั จาํนวนชัว่โมงท่ีเปิดใชง้านต่อ
วนั จาํนวนวนัท่ีเปิดใชง้านต่อเดือน เป็นตน้      
2) ช่องร้อยละ ใหร้ะบุร้อยละของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละระบบซ่ึงเปรียบเทียบกบั
ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานในรอบปีนั้นๆ 

ช่อง (3) ช่องวิธีการ ใหเ้ลือกจากการประเมินหรือการตรวจวดั 
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ตวัอย่าง สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแยกตามระบบ 

 
 
4.9.7 ภาคผนวก ช ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปีทีผ่่านมา และในรอบปีทีจ่ัดทาํรายงาน 
 

 ช.1 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิง ใหร้ะบุสดัส่วนการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงในรอบปีท่ีผา่นมา และ
ในรอบปีท่ีจดัทาํรายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุช่ือของระบบต่างๆ ท่ีใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงเฉพาะสดัส่วนท่ีสูงของโรงงาน เช่น      
              1) ระบบผลิตไอนํ้า     

             2) ระบบนา้มนัร้อน      
             3) ระบบเตาเผา      
             4) ระบบอ่ืนๆ (ระบุเพิ่มเติมถา้มี) เช่น ระบบเตาหลอม เป็นตน้ 

ช่อง (2) การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง แบ่งเป็น 3 ช่องยอ่ย คือ      
 1) ช่องชนิดเช้ือเพลิง ใหร้ะบุชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นระบบ      

2) ช่องเมกะจูล /ปี ให้ระบุการใช้พลงังานเช้ือเพลิงแยกตามระบบต่างๆท่ีมีใช้ในโรงงาน
สอดคลอ้งตามช่อง (1) ค่าปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงควรอ่านค่าจากมิเตอร์วดัปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงท่ีติดตั้งในแต่ละระบบ (ถา้มี)      
3) ช่องร้อยละ ใหร้ะบุร้อยละของปริมาณการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงในแต่ละระบบซ่ึงเปรียบเทียบ
กบัปริมาณการใชพ้ลงังานความร้อนทั้งหมดของโรงงานในรอบปีนั้นๆ 

ช่อง (3) ช่องวิธีการ ใหเ้ลือกจากการประเมินหรือการตรวจวดั 
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ตวัอย่าง สดัส่วนการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงแยกตามระบบ 

 
 
4.9.8 ภาคผนวก ซ การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ทีม่ีนัยสําคญัเพื่อนําไปค้นหามาตรการ 
 ซ.1 การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยสําคัญ เพื่อนาํไปคน้หามาตรการอนุรักษ์
พลงังานโรงงานควบคุมได ้ดาํเนินการโดยการตรวจวดัหาขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังาน ชัว่โมงการทาํงาน 
และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลงังานในแต่ละเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีการใช้ใน
โรงงานควบคุม 
ช่องท่ี รายละเอียด 
ช่อง (1) ใหร้ะบุช่ือเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ ท่ีมีนยัสาํคญั    
ช่อง (2) ใหร้ะบุประเภทพลงังานไฟฟ้า หรือพลงังานความร้อน 
ช่อง (3) ปริมาณการใชพ้ลงังาน มีใหเ้ลือก 5 ช่อง คือ คะแนน 1-5 (นอ้ยท่ีสุด -มากท่ีสุด) 
ช่อง (4) ชัว่โมงการใชง้าน มีใหเ้ลือก 5 ช่อง คือ คะแนน  1-5 (นอ้ยท่ีสุด -มากท่ีสุด) 
ช่อง (5) ศกัยภาพการปรับปรุง มีใหเ้ลือก 4 ช่อง คือ คะแนน 1-4 (นอ้ยท่ีสุด -มากท่ีสุด) 
ช่อง (6) คะแนนรวม คิดจากผลคูณ ของช่อง (3) ช่อง (4) และช่อง (5) 
ช่อง (7) ลาํดบัความสาํคญั พิจารณาจากคะแนนรวม เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกัท่ีมีคะแนนรวมมากท่ีสุด จะ

มี ลาํดบัความสําคญัเป็น อนัดบั 1 ส่วนเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ ท่ีมีคะแนนรวมรองมา จะมีลาํดบั
ความสาํคญัรองลงมาตามลาํดบั 
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ตวัอย่าง แบบประเมินการใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลกั 

 
 

4.10    การตรวจสอบ รับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 

4.10.1 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจดัให้มีการตรวจสอบและรับรองการจดั
การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูต้รวจสอบและรับรองท่ีข้ึนทะเบียนกบั พพ. 

4.10.2 ให้เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดั
การพลงังานตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ีของปีท่ีล่วงมาใหแ้ก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เวน้แต่
ในกรณีท่ีในปีท่ีล่วงมานั้นเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมมีระยะเวลาท่ีตอ้งดาํเนินการจดั
การพลงังานตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ีจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม นอ้ยกว่า 180 วนั ให้ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานของระยะเวลาดงักล่าวภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 

4.10.3 รายงานดงักล่าวประกอบดว้ย 
          - รายการตรวจสอบ (Check List) 
          - รายงานการจดัการพลงังาน 
          - แผน่ CD ไฟลร์ายงาน 

4.10.4 วิธีการส่งรายงาน 
          -  ส่งดว้ยตนเองท่ี พพ. 
          - ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ         
             ส่ง อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
                   เลขท่ี 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
             (วนัลงทะเบียนถือเป็นวนัส่งรายงาน) 

หมายเหตุ  คู่มือและรายงานการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอยู่ในภาคผนวก ง. 
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 พระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

----------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปท่ี  ๔๗  ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  ทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา  ๑      พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ. 
๒๕๓๕” 
 มาตรา  ๒      พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 มาตรา  ๓      ในพระราชบญัญัตินี้ 
          “ พลังงาน ”  หมายความวา  ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งทีอ่าจให
งานได  ไดแก  พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง  และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจใหงานได เชน  
เชื้อเพลิง  ความรอนและไฟฟา  เปนตน 
                      “ พลังงานหมุนเวียน ”  หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย  ชีว
มวล  น้ํา  แสงอาทิตย  ความรอนใตพิภพ  ลม  และคลื่น  เปนตน 
                                   “ พลังงานสิ้นเปลือง ”  หมายความรวมถึง  พลังงานที่ไดจากถานหิน   หินน้ํามัน  
น้ํามันดิบ  น้ํามันเชื้อเพลิง  กาซธรรมชาติ  และนวิเคลียร  เปนตน 
                                   “ เชื้อเพลิง ”  หมายความรวมถึง  ถานหิน  หนิน้าํมัน  ทรายน้ํามัน  น้ํามันเชื้อเพลิง  กาซ
ธรรมชาติ  กาซเชื้อเพลิง  เชื้อเพลิงสังเคราะห  ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอื่นตามที่คณะ-
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                    “ น้ํามันเชื้อเพลิง ”  หมายความวา   กาซ  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน   น้ํามันกาด   น้ํามนัดีเซล   น้ํามนัเตา   น้ํามันอืน่ๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกช่ือมาแลว    และ 
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 ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

                                     “ กาซ ”  หมายความวา   กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหงุตมหรือกาซไฮโดร- 
คารบอนเหลว  ซ่ึงไดแก  โปรเปน   โปรปลีน   นอรมัลบิวเทน  ไอโซ-บิวเทน  หรือบิวทีลีนส  อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ 
                                     “ โรงกล่ัน ”  หมายความวา  โรงกล่ันน้ํามันเชื้อเพลิง   สถานที่ผลิตและจําหนายน้ํามนั
เชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตเลียมและสารละลายดวย 
                                     “ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
                                     “ อนุรักษพลังงาน ”  หมายความวา  ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยดั 
                                     “ ตรวจสอบ ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวดั  และเก็บขอมลู 
                                     “ โรงงาน ”  หมายความวา  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
                                     “ เจาของโรงงาน ”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบรหิารโรงงานดวย 
                                     “ อาคาร ”  หมายความวา  อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
                                     “ เจาของอาคาร ”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย 
                                     “ กองทุน ”  หมายความวา  กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
                                     “ คณะกรรมการกองทุน ”  หมายความวา   คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน 
                                     “ พนกังานเจาหนาที่ ”  หมายความวา   ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
                                    “ อธิบดี ”  หมายความวา  อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมอบหมาย 
                                    “ รัฐมนตรี ”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
การพลังงาน 
  มาตรา  ๔      เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้      ให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
                                     (๑)   เสนอนโยบาย   เปาหมาย   หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน    ตอ
คณะรัฐมนตร ี
                                     (๒)   เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘  และมาตรา 
๑๘ 
                                     (๓)   ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๙  และ
มาตรา  ๒๓ 
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                                      (๔)   กําหนดแนวทาง  หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และลําดับความสาํคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา  ๒๘ (๑) 

                                     (๕)   กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุน  ตามมาตรา  ๒๘ (๕) 
                                     (๖)  กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง   ตามมาตรา ๓๕  
มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗ 
                                     (๗)   ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา  ๔๓ 
                                     (๘)   กําหนดแนวทาง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือแก
โรงงาน  อาคาร  ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง  และผูผลิตหรือผูจําหนาย
วัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา  ๔๐ 
                                     (๙)   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
        การกําหนดตาม  (๕)  และ  (๖)  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๕      หนังสือหรือคาํสั่งที่มีถึงบุคคลใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาหนาที ่
นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือสงโดยทาง
ไปรษณยีลงทะเบียน 
  ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตใุด ๆ  ใหสงโดยวิธีปด
หนังสือหรือคาํสั่งไวในที่ทีเ่ห็นไดงาย    ณ  ที่อยู   สํานักงาน  หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูในทะเบียนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย   หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสอืพิมพที่จําหนายเปนปกติ
ในทองที่นั้นกไ็ด 
  เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว  ใหถือวาบุคคลนั้น
ไดรับหนังสือหรือคําสั่งนั้นแลว 
 มาตรา  ๖     ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกีย่วกับอํานาจหนาที่ของตน 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและการพลังงาน    มีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่  กับออกกฎกระทรวงและกําหนดกจิการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงนัน้  เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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 หมวด  ๑ 
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

------------------------ 
 

 มาตรา  ๗     การอนุรักษพลังงานในโรงงาน  ไดแกการดาํเนินการอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี ้
  (๑)    การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง 
  (๒)   การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
  (๓)   การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
  (๔)   การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
  (๕)   การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา  การลดความตองการ
พลังงานไฟฟาสงูสุด  ในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสดุ   ของระบบการใชอุปกรณไฟฟา   ใหเหมาะสมกับ
ภาระและวิธีการอื่น 
  (๖)    การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางาน
และวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน 
  (๗)   การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  ๘     การกําหนอโรงงานประเภทใด  ขนาด  ปริมาณการใชพลังงาน  หรือวิธีการใชพลังงาน
อยางใดใหเปนโรงงานควบคุม  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กาํหนดในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง  และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือน   
เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล  และมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได  ในกรณีที่มีคําขอดังกลาว  ใหอธิบดีพิจารณาผอนผัน  
หรือไมผอนผันและมหีนังสอืแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุมทราบโดยเร็ว 
 มาตรา  ๙     เจาของโรงงานควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน
โรงงานของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรอีอกโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
 มาตรา  ๑๐     ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใด
แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบตัิตาม
ภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับคําสั่งนั้น 
 



 
6   

  มาตรา  ๑๑     นอกจากที่บัญญัติไวแลวในมาตรา  ๑๐   ใหเจาของโรงงานควบคุมมีหนาที่
ดังตอไปนี ้

  (๑)   จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน   ซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ อยางนอยหนึ่งคน  
ประจําที่โรงงานควบคุมแตละแหง 
  (๒)   สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต  การใชพลังงานและอนรัุกษพลังงาน  ใหแกกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน  ตามแบบและระยะเวลาทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
  (๓)   จัดใหมกีารบันทึกขอมูลการใชพลังงาน  การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  (๔)   กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม   และสงใหแกกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงานตามหลักเกณฑ  วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (๕)   ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ  วธีิการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวงตามมาตรานี้ใหรัฐมนตรีออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาต ิ
 มาตรา  ๑๒     เจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลงังาน   และแจงใหอธิบดีทราบ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวันที่พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุมตามมาตรา  ๘  ใชบังคับ  ใน
กรณีที่เปนโรงงานควบคุมกอนวันทีพ่ระราชกฤษฎีกาทีอ่อกตามมาตรา  ๘  ใชบังคับ  หรือนับแตวนัที่เปน
โรงงานควบคุม  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา  ๘  ใช
บังคับ 
 มาตรา  ๑๓     ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
  (๑)   เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานอยาง
นอยสามป  โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม 
  (๒)   เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร   โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม 
  (๓)   เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงาน  หรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและการพลังงานจัดขึน้หรือใหความเห็นชอบ 
  การรับรองของเจาของโรงงานควบคุม (๑)  และ (๒)  ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 มาตรา  ๑๔     ผูรับผิดชอบดานพลังงานมหีนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑)   บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร   และอุปกรณที่ใชพลังงาน    
เปนระยะ ๆ 
  (๒)   ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
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   (๓)   รับรองขอมูล ที่เจาของโรงงานควบคุม  สงใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน    
ตามมาตรา  ๑๑ (๒) 

  (๔)   ควบคุมดูแลการบันทกึขอมูลตามมาตรา  ๑๑ (๓)  เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ไดและรับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว 
  (๕)   ชวยเจาของโรงงานควบคุม  ในการกาํหนดเปาหมาย   และแผนอนุรักษพลังงานของ
โรงงานควบคุมตามมาตรา  ๑๑ (๔) 
  (๖)   รับรองผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหตามมาตรา  ๑๑ (๕) 
  (๗)   ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําแนะนําของอธิบดีตามมาตรา  ๑๖ 
 มาตรา  ๑๕      เจาของโรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทกึขอมูลตามมาตรา  ๑๑ (๓)  ไวประจํา  ณ 
โรงงานควบคุมเปนเวลาไมนอยกวาหาป   เพื่อประโยชนในการใชงานและในการตรวจสอบของพนักงาน
เจาหนาที ่
 มาตรา  ๑๖     เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามมาตรา  ๑๑ (๔)  ที่เจาของโรงงานควบคุมตองสง
ใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  ใหมีรายละเอยีดแสดงถึงแผนการดําเนินการของโรงงานควบคุมที่จะ
ใหการอนุรักษพลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ-กระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๙ 
  ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมาย   และแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตอง   ใหอธิบดีมีหนาที่ 
ใหคําแนะนําเพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมแกไขใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งติดตามและเรงรัดใหเจาของ
โรงงานควบคุมดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไข
แลว 
 

หมวด  ๒ 
การอนุรักษพลังงานในอาคาร 

--------------------- 
 มาตรา  ๑๗     การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดาํเนินการอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี ้
  (๑)    การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 
  (๒)   การปรับอากาศอยางมปีระสิทธิภาพ  รวมทั้งการรักษาอุณหภูมภิายในอาคารใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม 
  (๓)   การใชวสัดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน   ตลอดจนการแสดงคุณภาพของ
วัสดุกอสรางนัน้ ๆ 
  (๔)   การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๕)   การใชและการติดตั้งเครื่องจักร  อุปกรณ  และวัสดุที่กอใหเกดิการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร 
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   (๖)   การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอปุกรณ 
  (๗)   การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๑๘     การกําหนดอาคารประเภทใด  ขนาด  ปริมาณการใชพลังงาน  และวิธีการใชพลังงาน
อยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  ใหนํามาตรา  ๘  วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๙     เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
  (๑)    คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร 
  (๒)   หลักเกณฑ   วิธีการ  และเงื่อนไขการประเมินหาคา การถายเทความรอนของวัสดุ
กอสรางอาคาร  คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร  และการใชพลังงานในอาคาร 
  (๓)   มาตรฐานการปรับอากาศ  การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร 
 มาตรา  ๒๐     ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๑๙   ถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเหน็ชอบที่จะนํามาใชบังคับกบัการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลวใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตาม
กฎกระทรวงดงักลาว  และในกรณีเชนวานี้   แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยัง
มิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารก็ตาม  ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคารดวย  ทั้งนี้  เฉพาะในขอบเขตที่เกีย่วของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
 มาตรา  ๒๑    เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน
อาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน  หลักเกณฑและวธีิการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๑๙ 
  ใหนํามาตรา  ๑๐  มาใชบังคับแกเจาของอาคารควบคุมโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๒๒     ใหนํามาตรา ๑๑  มาตรา ๑๒  มาตรา ๑๕  และมาตรา ๑๖  มาใชบังคับแกเจาของอาคาร
ควบคุม  และใหนํามาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับแกผูรับผิดชอบดานพลังงานของเจาของอาคาร
ควบคุม  แลวแตกรณี  โดยอนุโลม 
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 หมวด  ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร   อุปกรณ 
และสงเสรมิการใชวัสดุเพ่ืออนุรักษพลังงาน 

----------------------------- 
 มาตรา  ๒๓     เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใช
วัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน  ใหรัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (๑)   กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท  ขนาด  ปริมาณการใช  พลังงาน  อัตราการ
ส้ินเปลืองพลังงานและประสทิธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง 
  (๒)   กําหนดวัสดุตามประเภท  คุณภาพและมาตรฐานอยางใด  เปนวสัดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน 
  ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจกัรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา  ๔๐  ได 
 
 

หมวด  ๔ 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

------------------------------ 
 มาตรา  ๒๔     ใหจดัตั้งกองทุนหนึ่งเรยีกวา  “ กองทุนเพือ่สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ”  ใน
กระทรวงการคลัง  เพื่อใชเปนทุนหมนุเวยีนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกบัการ
อนุรักษพลังงาน  โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี ้
  (๑)   เงินที่โอนจากกองทนุน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกนั
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชือ้เพลิงตามจํานวนทีน่ายกรัฐมนตรีกําหนด 
  (๒)   เงินที่สงตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗ 
  (๓)   เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา  ๔๒ 
  (๔)   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ 
  (๕)   เงินหรือทรัพยสินอื่น  ที่ไดรับจากภาคเอกชน       ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ    
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
  (๖)   เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ  ที่เกิดจากกองทุนนี ้
  ใหกระทรวงการคลงัเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนนิการเบิกจาย
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  มาตรา  ๒๕     เงินกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  (๑)   เปนเงินทนุหมุนเวยีน  เงินชวยเหลือ  หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)   เปนเงินหมุนเวียน   เงนิชวยเหลือ   หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพือ่การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนรัุกษพลังงาน 
  (๓)   เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ   รัฐวิสาหกิจ   สถาบันการศึกษา  
หรือองคกรเอกชนในเรื่องดงัตอไปนี ้

(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงาน  หรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน 
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ข)   การคนควา  วิจัย   การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา        การสงเสริมและการ- 
อนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน และเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน 
   (ค)   โครงการสาธิต  หรือโครงการริเร่ิมที่เกี่ยวกับการอนรัุกษพลังงาน      หรือการ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 
   (ง)   การศึกษา  การฝกอบรม  และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
   (จ)   การโฆษณา  การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา  การ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  และการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 
  (๔)   เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๒๖     องคกรเอกชนที่มีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือ  หรือเงินอุดหนุนตามมาตรา  ๒๕ (๓)  ตอง
มีฐานะเปนนติิบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มีกจิกรรมเกีย่วของโดยตรงกับการอนุรักษ
พลังงาน  หรือการปองกัน และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม จากการอนุรักษพลังงาน    และมิไดมีวตัถุประสงค
ในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว 
 มาตรา  ๒๗     ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย   รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่
นายกรัฐมนตรมีอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลงังาน  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   อธิบดีกรมบัญชีกลาง   อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน   
อธิบดีกรมโยธาธิการ   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     นายก
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ   และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจด็คน  ซ่ึงคณะรฐัมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ  และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ 
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   การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกีย่วกับเศรษฐศาสตร  การเงิน  วิทยาการพลังงานและการ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมดวย 
 มาตรา  ๒๘     ใหคณะกรรมการกองทุนมอํีานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้
  (๑)   เสนอแนวทาง  หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และลําดับความสําคัญของการใชจายเงนิกองทุน
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๕  ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
  (๒)   พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๕   ทั้งนี้  
ตามแนวทาง  หลักเกณฑ  เงือ่นไข  และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
ตามมาตรา  ๔ (๔) 
  (๓)   กําหนดระเบียบเกี่ยวกบัหลักเกณฑและวิธีการขอจดัสรร   ขอเงินชวยเหลือ  หรือขอเงิน
อุดหนุนจากกองทุน 
  (๔)   เสนออัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชือ้เพลิง ตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาต ิ
  (๕)   เสนอชนิดของน้ํามันเชือ้เพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุน  ตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
  (๖)   กําหนดอตัราคาธรรมเนียมพิเศษ   โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ 
  (๗)   ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
  (๘)   พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐(๒) ตามแนวทาง  
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา  ๔ (๘) 
  (๙)   กําหนดระเบียบเกี่ยวกบัหลักเกณฑ  และวิธีการขอรับการสงเสริม  และชวยเหลือตาม
มาตรา  ๔๑ 
  (๑๐)   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
  การกําหนดตาม  (๓) (๗)  และ  (๙)  ใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
 มาตรา  ๒๙     กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้อีกได 
 มาตรา  ๓๐     นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ลาออก 
  (๓)   คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาที่   หรือหยอน
ความสามารถ 
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   (๔)   เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕)   เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  (๖)   ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา  ๓๑      ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวฒุิ   ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึน้หรือแตงตั้งซอม   ใหผูไดรับแตงตั้งนั้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตัง้ไวแลวนั้น 
 มาตรา  ๓๒     ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒดิํารงตําแหนงครบตามวาระแลว   แตยังมิไดมกีาร
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  ปฏิบตัิหนาที่ไป
พลางกอน  จนกวาจะมกีารแตงตั้งกรรมการผูทรงคณุวุฒิขึ้นใหม 
 มาตรา  ๓๓      การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชุม ใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ระชุม 
  การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด 
 มาตรา  ๓๔      ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย  ตลอดจนเชิญบคุคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  คําแนะนํา  หรือความเหน็ได 
  ใหนํามาตรา  ๓๓  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๓๕     ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง   ณ  โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร สงเงินเขา
กองทุนตามปริมาณน้ํามันเชือ้เพลิงที่ผลิตและจําหนายเพือ่ใชในราชอาณาจักรในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาตกิําหนด 
  การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระภาษี
สรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชือ้เพลิง  ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบยีบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
 มาตรา  ๓๖     ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพือ่ใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาตกิําหนด 
  การสงเงินเขากองทนุตามวรรคหนึ่ง  ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคาภาษีอากร
สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น  ถามี  ทั้งนี้  ตามระเบียบทีก่รมศุลกากรกําหนด 
 มาตรา  ๓๗     ใหผูซ้ือหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตเลียมซึ่งเปน
ผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ  สงเงินเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
กําหนด 
  การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมทรัพยากรธรณีพรอมกับการชําระ
คาภาคหลวงสาํหรับกาซ  ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบทีก่รมทรัพยากรธรณีกาํหนด 
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  มาตรา  ๓๘     ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖    หรือมาตรา  
๓๗    ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนทีต่องสงใหกรมสรรพสามิตสําหรับ

ผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  ณ  โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร  กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือกรมทรัพยากรธรณีสําหรับผูที่ซ้ือหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการป
โตเลียมซึ่งเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ  แลวแตกรณี  เปนผูดําเนินการใหมีการดําเนินคดีตาม
มาตรา  ๕๘  โดยเร็ว 
  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไมสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่งหรือสงภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนด  นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบญัญัตินี้แลว  ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอ
เดือนของจํานวนเงินดังกลาวตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงและใหถือวาเงนิเพิ่มนี้เปนเงนิที่ตองสงเขากองทนุดวย 
  ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคสอง  เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดอืน 
 มาตรา  ๓๙     เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ใหถือเปนรายจาย
ตามประมวลรษัฎากร 
 
 

หมวด  ๕ 
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 

------------------------- 
 มาตรา  ๔๐     โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งมี
เครื่องจักร  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  และวัสดุทีจ่ําเปนเพื่อการนัน้ ๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักร
หรืออุปกรณทีม่ีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือไดดงัตอไปนี ้
  (๑)   ขอรับยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒)   ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา  ๒๕  เจาของโรงงานหรือ
อาคาร  สวนราชการหรือรัฐวิสาหกจิที่ไมมีหนาที่ตองจดัใหมกีารอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่
จะจดัใหมเีครื่องจักร  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษ
พลังงานใหมสิีทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได 
 มาตรา  ๔๑     คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา  ๔๐  ใหยืน่ตอคณะกรรมการกองทุน
ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกองทุนกําหนด 
  ในการพจิารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือสถาบันใด  
ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญทําการศกึษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได 
  ใหคณะกรรมการกองทุนพจิารณาอนุมัตคิําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามแนวทาง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา  ๔ (๘)  และแจงใหสวน
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 ราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริมหรือใหความชวยเหลือแกผู
ไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป 

  ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม  และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ 
 
 

หมวด  ๖ 
คาธรรมเนียมพิเศษ 

-------------------- 
 มาตรา  ๔๒     เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๙  ใช
บังคับ  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนวนัที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙  หรือ
มาตรา  ๑๙  ใชบังคับ  หรือนับแตวนัที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุม
ในหรือหลังวนัที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๙  ใชบังคับ  ถาเจาของโรงงานควบคุม  หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว  เจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุม  แลวแตกรณี  จะตองมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมพเิศษการใชไฟฟาตามหมวดนี ้
  คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเกบ็จากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามปริมาณไฟฟาทีซ้ื่อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวงหรือ
การไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดยีวกับการเรียกเกบ็คาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง  หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค  
แลวแตกรณี  
 มาตรา  ๔๓     ใหคณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 
  ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การ
ไฟฟานครหลวง  หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิตและจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแก
โรงงานควบคุม 
  ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา  คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจายไฟฟา  
คาใชจายในการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  คาใชจายในการบํารุงรักษา  คาใชจายในการบริหารความ
สูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอืน่ ๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและใหรวมถึงผลกระทบตอสภาวะ
แวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปนภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวงหรอืการไฟฟาสวนภูมภิาคดวย 
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 มาตรา  ๔๔    เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใชไฟฟา  ตามมาตรา  

๔๒  ใหอธิบดมีีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมที่จะตองชําระคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาทราบ  และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพเิศษการใชไฟฟาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่หนึ่งของ
เดือนถัดไปนบัแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี 
  ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  การไฟฟานครหลวง  หรือการไฟฟาสวนภูมภิาคเปน
ผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซ้ือหรือไดไปจากตน  พรอม
กับการจัดเก็บคาไฟฟาปกตปิระจําเดือน  และนําสงกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟา 
 มาตรา  ๔๕     ในระหวางทีโ่รงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟาตามหมวดนี้  ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ   แก
โรงงานควบคุม  หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได  หรือใหระงับหรือลดการใหการสงเสริมหรือ
ชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลือ
อยูแลวไดตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา  ๔๖     เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียมพเิศษการใชไฟฟา  ได
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๙  แลว  ใหแจงใหอธิบดทีราบ 
  เมื่ออธิบดีไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว  ใหอธิบดีพิจารณาภายในสามสิบวันวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาว   ไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙     หรือมาตรา  ๑๙ 
หรือไม  ในกรณีที่ไดมกีารปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว  ใหอธิบดีมีคําสั่งยุตกิารเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาและมหีนงัสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 
  การยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือน
ถัดไป 
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 หมวด  ๗ 
พนักงานเจาหนาที่ 

------------------- 
 
 มาตรา  ๔๗     เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้     ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี ้
  (๑)   มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   มาใหถอยคําหรือแจง
ขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ  เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
  (๒)   เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตามพระราช-บัญญัตินี้   
ในการนี้  ใหมอํีานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพโรงงาน  อาคาร  เครื่องจักรและ
อุปกรณ  และสิ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคารรวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของ
บุคคลใด ๆ ในสถานที่นั้น  และใหมีอํานาจตรวจสอบเครื่องจักรและอปุกรณ  หรือนาํวัสดุปริมาณพอสมควร
เทาที่เปนไปไดไปเปนตวัอยางเพื่อการตรวจสอบได 
 มาตรา  ๔๘     ในการปฏิบัตหินาที่ของพนกังานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔๗ (๒)    ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวของหรืออยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 
 มาตรา  ๔๙   ในการปฏิบัติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตวัแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
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 หมวด  ๘ 
การอุทธรณ 

------------------------- 
 
 มาตรา  ๕๐     ผูไดรับหนังสอืแจงผลตามมาตรา  ๘  วรรคสาม  ผูใดไมเห็นดวยกับหนังสือแจง
ดังกลาว  ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  ในกรณีเชนวานี้  ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคํา
วินิจฉยัใหผูยืน่คํารองทราบแลว 
 มาตรา  ๕๑     ผูไดรับหนังสอืแจงตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  ผูใดไมเห็นดวยกับหนงัสือแจงให
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจง 
  การอุทธรณไมเปนเหตุทเุลาการบังคับตามกฎหมาย  เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ
ทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว 
 มาตรา  ๕๒     การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑      ใหรัฐมนตรพีิจารณาโดยเร็ว 
  คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

--------------------------- 
 
 มาตรา  ๕๓     เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา  ๘    วรรคสาม  
อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมืน่บาท  หรือทัง้จําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๕๔     เจาของโรงงานควบคุมผูใด    ไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่ส่ัง ตามมาตรา  ๑๐  หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา  ๑๐  ซ่ึงไดนาํมาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาหมืน่บาท 
 มาตรา  ๕๕     เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑ (๑)  หรือเจาของอาคารควบคุม
ผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา  ๑๑ (๑)  ซ่ึงไดนาํมาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๒  ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองแสนบาท 
 มาตรา  ๕๖     เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑ (๒) (๓) (๔)  หรือ  (๕)  หรือ
มาตรา  ๑๕  หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑ (๒) (๓) (๔)  หรือ  (๕)  หรือมาตรา ๑๕  
ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนโุลมตามมาตรา  ๒๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
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  มาตรา  ๕๗     เจาของโรงงานควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน     ตามมาตรา  
๑๓ (๑)  หรือ  (๒)  อันเปนเท็จ  หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน

ตามมาตรา  ๑๓ (๑)  หรือ (๒)  ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา  ๒๒  อันเปนเท็จ  หรือ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา  ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๖)  อันเปน
เท็จ หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา  ๑๔ (๓)  (๔)  หรือ (๖)     
ซ่ึงไดนํามาใชบังคับโดยอนโุลมตามมาตรา  ๒๒  อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดอืน  หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๕๘       ผูใดไมสงเงนิเขากองทุน    หรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง   ตาม
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๓๗  ตองระวางโทษจําคุก  ตั้งแตสามเดือนถึงสองป  หรือปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท  หรือทั้งจําทัง้ปรับ 
 มาตรา  ๕๙     ผูใดขัดขวาง  หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา  ๔๗ (๒)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพนับาท 
 มาตรา  ๖๐     ในกรณีที่ผูกระทําความผิด ซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้     เปนนิติบุคคล
กรรมการ  หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุคลนั้น  
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดนั้น 
 มาตรา  ๖๑     บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่รัฐมนตรี
แตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒใินทางกฏหมายสามคนมีอํานาจเปรยีบเทียบไดและเมื่อ
ผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรยีบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
กําหนดแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ในการสอบสวนถาพนกังานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบญัญตินี้  
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรยีบเทียบ  ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรค
หนึ่งภายในเจด็วันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
        อานันท   ปนยารชุน 
            นายกรฐัมนตรี 
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หมายเหตุ  : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่อ

ตอบสนองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง  อัน
เปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบนั  การดําเนินการอนรัุกษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและ
การใชพลังงานอยางประหยดัและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพและวัสดุทีใ่ชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ นัน้ยังไม
สามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได  สมควรกาํหนดมาตรการในการกํากับ  ดูแล  
สงเสริม  และชวยเหลือเกีย่วกับการใชพลังงาน  โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน  
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวเิคราะหการอนุรักษพลังงาน  วิธี
ปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานการกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ  
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนนุ  ชวยเหลือในการ
อนุรักษพลังงาน  การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน  ตลอดจนการ
คนควาวจิัยเกีย่วกับพลังงาน  และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน  
หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 2 พระราชบญัญติัการส่งเสริม             
การอนุรกัษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
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พระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓   มาตรา  ๔๑   และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา  “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“(๓)  ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา  ๙  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๓” 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  มีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  กับออกกฎกระทรวง  
หรือประกาศ  ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๙  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตองปฏิบัติ 
(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน

ควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท  ชนิด  หรือขนาดของโรงงานควบคุมใดใหไดรับ

ยกเวนจากการตองปฏิบัติในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดก็ได  และกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดรายละเอียด
ทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใดที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และ
มาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง  
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตองมีการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๒) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม  (๑)  เพื่อการ
อนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใดที่เปนเร่ือง
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม  ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 
(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคาร

ควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
ใหนํามาตรา  ๙  วรรคสองและมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกชื่อหมวด  ๓  การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  อุปกรณและสงเสริม

การใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน  และความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 

“หมวด  ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  หรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 

 

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร  หรืออุปกรณ  รวมทั้งใหมีการ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
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(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร  หรืออุปกรณ 
(๒) กําหนดเครื่องจักร  หรืออุปกรณตามประเภท  ขนาด  ปริมาณการใชพลังงาน  อัตราการ

เปลี่ยนแปลงพลังงาน   และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด  เปนเคร่ืองจักร  หรืออุปกรณ 
ที่มีประสิทธิภาพสูง 

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท  คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด  เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักร  หรืออุปกรณ  ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ  หรือวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
ที่มีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง  (๒)  หรือ  (๓)  มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา  ๔๐  ได 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค  วิชาการ  หรือเร่ืองอื่นใด 
ที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากไ็ด 

ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายว าดวยมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใด  
ตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้  
ใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๔  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา  “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน”  
ในกระทรวงพลังงาน  เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงาน  โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินที่สงตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗ 
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา  ๔๒ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว  ๆ 
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(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้ 
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุน

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๔/๑  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนรัุกษ

พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๒๔/๑  ใหโอนบรรดากิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนี้สิน  และเงินจากกองทุนเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  ในกระทรวงการคลัง  ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๗  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย  รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงพลังงาน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
นายกสภาวิศวกร  นายกสภาสถาปนิก  และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปน
กรรมการ  และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  เปนกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๔  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย  ตลอดจนเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  
คําแนะนํา  หรือความเห็น  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน 

ในการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามมาตรา  ๒๘  (๒)  คณะกรรมการ
กองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุน
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ใหแกกิจการ  แผนงาน  หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให  ทั้งนี้  
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงต้ังข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง  
คําอธิบาย  คําแนะนํา  หรือความเห็น  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน  
และใหนาํมาตรา  ๓๓  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๔/๑  และมาตรา  ๓๔/๒  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๔/๑  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจําหนายทรัพยสินของกองทุนและ
การบัญชี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา  ๓๔/๒  ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงต้ังโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูสอบบัญชีของกองทุน  และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
กองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันส้ินปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง  ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  หรือมาตรา  ๓๗  
ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุนภายในเวลาที่กําหนดแก
กรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง  ณ  โรงกล่ันและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร  หรือ
กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสําหรับผูที่ซ้ือหรือไดมาซ่ึงกาซ
จากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรมสรรพสามิต  หรือกรมศุลกากร  หรือกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ดําเนินคดีตามมาตรา  ๕๘  โดยเร็ว  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว  ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือ 
ตามจํานวนที่ขาด  พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนด
สงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต  กรมศุลกากรหรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี 

(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ตรวจพบวา
มีกรณีดังกลาว  และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเงินเขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด  
และผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด  พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือน
ของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต   
กรมศลุกากร  หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  แลวแตกรณี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เมื่อผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามที่กําหนดไวใน  (๑)  หรือ  (๒)  ผูนั้นไมมีความผิด 
ใหถือวาเงินเพิ่มเปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย  และในการคํานวณระยะเวลาเพื่อการคํานวณ

เงินเพิ่มตาม  (๑)  หรือ  (๒)  นั้น  หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน” 
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๒  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙  (๑)  หรือ

มาตรา  ๒๑  (๑)   ใชบังคับ  ในกรณีที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีเปนโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ  ถาเจาของโรงงานควบคุม  หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว  ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
ตามหมวดนี้” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๖  เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาได
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙ (๑)  หรือมาตรา  ๒๑  (๑)  แลวใหแจงใหอธิบดีทราบ 

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ไดรับแจงวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙ (๑)  หรือมาตรา  ๒๑ (๑)  
หรือไม  ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว  ใหอธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคมุทราบ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่
หนึ่งของเดือนถัดไป” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๓)  ของมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๓)  ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  
และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๘/๑  มาตรา  ๔๘/๒  มาตรา  ๔๘/๓  และ
มาตรา  ๔๘/๔  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๔๘/๑  ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงาน
ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๗ (๓)  
อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงานเจาหนาที่ได 

การกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการตออายุใบอนุญาตของบุคคล
หรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๔๘/๒  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๘/๑  ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
ตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อันเปนเท็จ  หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
ลงโทษตามมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัตินี้แลว  ใหอธิบดีส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา  ๔๘/๓  กรณทีี่ผูรับอนุญาตตามมาตรา  ๔๘/๑  ถูกฟองตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม
มาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัตินี้  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได  

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
มาตรา  ๔๘/๔  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชใบอนญุาต”  
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน  
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“มาตรา  ๕๕  เจาของโรงงานควบคุม  เจาของอาคารควบคุม  หรือผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองแสนบาท” 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๖  ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามมาตรา  ๔๘/๑  ผูใดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกมาตรา  ๕๗  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  สมควรแกไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ

และสามารถปรับเปล่ียนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี  กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพ

ของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ  การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

ตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงาน 

ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ี

เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 3 พระราชกฤษฎีการกาํหนด         
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พระราชกฤษฎีกา 

กําหนดอาคารควบคุม 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ 

                                                  
ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ 

พลังงาน 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรค
หน่ึง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 
 

มาตรา ๑   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 

มาตรา ๒   พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

            มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพ่ือ
การศาสนา   ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ   ที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนอาคาร 
ควบคุม 

(๑) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู 
จําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหน่ึง
พันกิโลวัตต หรอืหนึ่งพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 
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        (๒) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเอง
อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป 

 

มาตรา ๔  การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒)  ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูล  
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย 
๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff. 
  

               โดย   Es   หมายถึง   ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวย             
                                           เปน เมกะจูล/ป 
                       hs   หมายถึง   คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง    
                                          ไอนํ้า (steam table) ทั่วไป 
                      hw   หมายถึง   คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ 
                                          ดันหน่ึงบรรยากาศ  ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน 
                      S   หมายถึง   ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา        
                                         ของอาคาร 
                      eff. หมายถึง     ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
                                         เทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕ 
               (๓)  กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน  ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลอืง 
อ่ืน เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 

                               Ef = F x HHV x eff. 
  

               โดย   Ef   หมายถึง   ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปนปริมาณพลังงาน      
                                  ไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน  เมกะจูล/ป 
                         F หมายถึง   ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง  หนวยเปน หนวยน้ําหนักหรือ   
                                         ปริมาตรตอป 
                    HHV หมายถึง   คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่       
                                         ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 
                      eff. หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา 
                                         เทียบเทา  ในที่นี้ให ใชคา ๐.๔๕ 
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                  ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานกําหนด 

 

   มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 
 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวนัที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๓๘ 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกาํหนดอาคาร
ที่ไดรับอนุมัตจิากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา   หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชดุเดียวหรือหลายชุดรวมกัน 
ขนาดตั้งแตหน่ึงพันกิโลวตัต  หรือหนึ่งพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช
ไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้าํจากผูจําหนาย หรือพลังงานสิน้เปลืองอ่ืนจากผูจําหนายหรอื
ของตนเอง อยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สบิลานเมกะจูล
ขึ้นไป  ใหเปนอาคารควบคุม  และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง   แหงพระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน  และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 4 พระราชกฤษฎีการกาํหนด          
โรงงานควบคมุ พ.ศ. 2540 
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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดโรงงานควบคุม  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                

(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานบางประเภทใหเปนโรงงานควบคุม เพ่ือประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา    ๓     ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนโรงงานควบคุม 
                    (๑) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู

จําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมี
ขนาดตั้งแตหนึ่งหม่ืนกิโลวัตต หรือหนึ่งหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

                    (๒) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ 
ของผูจําหนายพลังงาน  ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน  หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตสองรอยลานเมกะจูลขึ้น
ไป 

 

มาตรา ๔ เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ 
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               (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสามพันกิโลวัตตแตไมถึงหนึ่ง
หมื่นกิโลวัตต หรือตั้งแตสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหา
สิบกิโลโวลทแอมแปร 

               (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลแตไมถึงสองรอยลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๕ เม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มีการ
ใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตสองพันกิโลวัตตแตไมถึงสามพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลท 
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตสี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงหกสิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ 

                (๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่มีขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตตแตไมถึงสองพัน
กิโลวัตต หรือตั้งแตหน่ึงพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลท
แอมแปร 

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงสี่สิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๗ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) มาตรา ๔ (๒) มาตรา ๕ 
(๒) และมาตรา ๖ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูลตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณ
ดวย ๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff 

 
 

     โดย   Es   หมายถึง    ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  
                                หนวยเปน เมกะจูล/ป 
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             hs   หมายถึง     คา  Enthalpy  ของไอน้ําที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/ตัน     
                                            จากตารางไอน้ํา (steam table) ทั่วไป 
             hw   หมายถึง    คา  Enthalpy  ของน้ําที่อุณหภูมิ  ๒๗   องศาเซลเซียส       
                                            และความดันหน่ึงบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓  
                                            เมกะจูล/ตัน 
             S   หมายถึง    ปริมาณไอน้ําที่ใช   หนวยเปน   ตัน/ป  ดูจากเครื่องวัด   
                                           ปริมาณไอน้ําของโรงงานควบคุม 
                    eff   หมายถึง    ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน  
                                          ไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕ 

     (๓)   กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน    ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น 
เปลืองอ่ืนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

               Ef = F x HHV x eff 

 
 

     โดย  Ef    หมายถึง  ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปนปริมาณ          
                                พลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป 

                    F    หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง  หนวยเปน  หนวยน้ํา      
                                          หนัก หรือปริมาตรตอป 
                   HHV   หมายถึง   คาความรอนสูง  (higher heating value)  ของพลังงาน      
                                          สิ้นเปลืองที่ใช  หนวยเปน  เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือ   
                                         ปริมาตร 
                      eff   หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน   
                                         ไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕ 

     ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนา 
และสงเสริมพลังงานกําหนด 

 
 

มาตรา ๘ โรงงานใดที่กําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกานี้แลว มิใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว  
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 

(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ  
      นายกรัฐมนตรี  

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานที่
ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายใหใชเครื ่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกันขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ ้นไป หรือ
โรงงานที่มีการใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน 
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไปใหเปนโรงงานควบคุม และโดยที่มาตรา 
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนด
โรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 5 กฎกระทรวงกาํหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลกัเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการ

อนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการ 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
ประเภทและขนาดของอาคาร 

 

 

ขอ ๒ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้   หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น 

ในหลังเดียวกันต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒) สถานศึกษา 

(๓) สํานักงาน 

(๔) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๕) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๖) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๗) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๘) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๙) อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 

 

 

สวนที่  ๑ 
ระบบกรอบอาคาร 

 

 

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร   

(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ 

ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก 

ของอาคาร  (วัตตตอตารางเมตร) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๕๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ  ใหคํานวณ

จากคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภท

ของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

(วัตตตอตารางเมตร) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๕ 
 

๑๒ 
๑๐ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น 

สวนที่  ๒ 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

 

ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ   
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ

ประเภทอยางเพียงพอ  และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยการนั้นกําหนด 

(๒) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟาในแตละประเภท 
ของอาคารมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 

(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน) 
(ก) สถานศึกษา  สํานักงาน   
(ข) โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ 
 หางสรรพสินคา  อาคารชุมนุมคน   
(ค) โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด 

๑๔ 
 

๑๘ 
๑๒ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ระบบปรับอากาศ 

 

 

ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ  ประเภทและขนาดตาง ๆ  ของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังภายใน
อาคาร  ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น  และคาพลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น  เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สวนที่  ๔ 
อุปกรณผลิตน้ํารอน 

 

 

ขอ ๖ อุปกรณผลิตน้ํารอนที่ ติดต้ังภายในอาคาร   ตองมีคาประสิทธิภาพข้ันตํ่าและ 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าดังตอไปนี้ 

(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน   

ประเภท คาประสิทธิภาพข้ันตํ่า  (รอยละ) 
(ก) หมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  steam  boiler) ๘๕ 
(ข) หมอตมน้ํารอนที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง  (oil  fired  hot  
 water  boiler) 

 
๘๐ 

(ค) หมอไอน้ําที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  steam  boiler) ๘๐ 
(ง) หมอตมน้ํารอนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง  (gas  fired  hot  water  
 boiler) 

๘๐ 

(๒) เคร่ืองทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน  (air-source  heat  pump  
water  heater) 

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า ลักษณะ 
การออกแบบ 

อุณหภูมิ 
น้ําเขา 

อุณหภูมิ 
น้ําออก 

อุณหภูมิอากาศ 

(องศาเซลเซียส) 
(ก)  แบบที่  ๑ ๓๐.๐ ๕๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๕ 
(ข)  แบบที่  ๒ ๓๐.๐ ๖๐.๐ ๓๐.๐ ๓.๐ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

 

 

ขอ ๗ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามขอ  ๒  ที่ไมเปนไปตามเกณฑ 
ที่กําหนดไวในหมวด  ๒  สวนที่  ๑  สวนที่  ๒  หรือสวนที่  ๓  ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณา 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม 
ของอาคารดังกลาวตํ่ากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน  ทิศทาง  และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศ  เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

สวนที่  ๖ 
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร 

 

 

ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร  ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน 

ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง

ภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  ใหถือเสมือนวาไมมีการติดต้ังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น  โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา  มีการออกแบบสวิตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวางที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ

อาคารไมเกิน  ๑.๕  เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น  และ 

(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์ 

การบังแดด  (effective  shading  coefficient)  ไมนอยกวา  ๐.๓  และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน  

(light  to  solar  gain)  มากกวา  ๑.๐  และพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองไมนอยกวา

พื้นที่ผนังทึบ   

ขอ ๙ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร  สามารถนํา 

คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
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หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร 

 

 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด  ๒  ใหเปนไปตาม 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร 
ท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน  และกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท  หรือขนาดของอาคารดังกลาวเพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 6 กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการพลงังานใน

โรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุ  
พ.ศ. 2552 
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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
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“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจตจํ านงที่ จะปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วของกับการอนุ รักษ และ 

การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น

ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานได 
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ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน   โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ

พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 

การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน   รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํ า   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน

มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต   

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง   และมาตรา  ๔๘/๑   วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”  หมายความว่า  ตรวจสอบและรับรองการจัดการ 

พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
“โรงงานควบคุม”  หมายความว่า  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“อาคารควบคุม”  หมายความว่า  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
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 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (ง)  และ  (จ) 
 (ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

อย่างน้อยหนึ่งคน  ต้องมีคุณสมบัติตาม  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค) 
 (ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๑)  (จ) 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ยผู้ชํานาญการซ่ึงมีจํานวน  หน้าที่  และคุณสมบัต ิ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน  ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  โดยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่ง 
ในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  ทั้งนี้  ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  และ  (จ) 

(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน  ทําหน้าที่ช่วยผู้ชํานาญการในการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  และช่วยผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
โดยผู้ช่วยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม  ทั้งนี้  ผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๑)  
(ก)  (ค)  และ  (จ) 
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ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๘ เม่ืออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
ให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดาํเนินการ  พร้อมส่ง 
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต  โดยระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวน

ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน   
และมาตรา  ๔๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ได้บัญญัติให้ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานตามมาตรา  ๔๗  (๓)  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล 
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้  โดยการกําหนดคุณสมบัติ  การขอรับใบอนุญาต   
และการอนุญาตดังกล่าว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้อง 
ออกกฎกระทรวงน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. 7 ประกาศกระทรวงเรื่องหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการดาํเนินการจดัการพลงังานในโรงงาน
ควบคมุ และอาคารควบคมุ  พ.ศ. 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง ขอ ๘ วรรคสอง ขอ ๙ ขอ ๑๐ วรรคสอง และ
ขอ ๑๑ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ในประกาศนี้

“โรงงานควบคุม”  หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘

“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย

 “อาคารควบคุม”  หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘

“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

“องคกร” หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี

“ตรวจสอบ” หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด และเก็บขอมูล



- ๒ -

“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   
การดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ หรืออุปกรณ นั้น

หมวด ๑
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

ขอ ๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน ไดแก ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง

ขอ ๓  ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  ระดับผลิตภัณฑ
หรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้

 (๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตตางๆ 
ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร

 (๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ
ผลิตและบริการ     ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ    ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน 



- ๓ -

การผลิตสินคาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใชพลังงาน     
จําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้

(ก)  โรงงานควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต

(ข)  อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณ
การใชพลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวนหองพักที่จําหนายได    
ในกรณีของโรงแรม หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใชสอยที่     
ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน

(๓)  การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละ
อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ

         ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้    
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๒

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

ขอ ๕  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ ๗ และขอ ๘ 
ตามลําดับ 

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน   
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

ขอ ๖  ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน และ
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มาตรการอนุรักษพลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด ๑ มาใชประกอบการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดวย

ขอ ๗  การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการ ซึ่งกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการ

ขอ ๘  แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  โดย    
อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุ
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ  

 (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ

ขอ ๙  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอย
ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑)  ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(๒)  กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม 

(๓)  ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
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(๔)  ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม

ขอ ๑๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

หมวด ๓
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงาน

ขอ ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้น
ตามหมวด ๒

ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ  

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๒ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย
สามเดือนตอครั้ง และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา        
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด     ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม
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บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได และเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผล
การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป

ขอ ๑๔  เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ ๑๓ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการใหคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามที่กําหนดใน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ(ถามี)

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ

(ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา         
ที่เกิดขึ้นจริง

(ค)  สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง

(ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง

(จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง

(ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ

(ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ(ถามี) และ
จํานวนผูเขาอบรม

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน   ที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดี      
ตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
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หมวด ๔
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

สวนที่ ๑
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

ขอ ๑๕  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง            
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซึ่งมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปนกลาง และเปนอิสระในการ
ดําเนินการ

(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้

(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี         
การจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก

(ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ       
โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน

(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
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(จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

(ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ขอ ๑๖  เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้        
ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐาน      
ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงใหคณะผูตรวจประเมิน        
การจัดการพลังงานภายในองคกร

ขอ ๑๗  ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ ๑๖ วามีและครบถวนหรือไม ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถาม
หรือสัมภาษณบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทําสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ
จัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร สงให
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งรวมเปน  
สวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

สวนที่ ๒
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ขอ ๑๘  หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ 
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม           
ตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   โดยนําผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน  
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ตามขอ ๑๗ มาวิเคราะหความเหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิ เคราะหและแกไขขอบกพรองของ                  
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวง
กําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง     
แตละขั้นตอน

 การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

ขอ ๑๙  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน วิเคราะห       
และแกไขขอบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองนั้นโดยเร็ว

ขอ ๒๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจน 
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัดขึ้นตามขอ ๑๘ เปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตอง
จัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๕
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ขอ ๒๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป 
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ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่ รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได

ขอ ๒๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงานซึ่ง
จัดทําขึ้นตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสงใหแก
อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

ขอ ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึง
การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังตอไปนี้

(๑)  คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

(๒)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

(๓)  นโยบายอนุรักษพลังงาน

(๔)  การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

(๕)  การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(๖)  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

(๗)  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

(๘)  การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ขอ ๒๔  การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน   
ตามขอ ๒๓ มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้



- ๑๑ -

(๑)  พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ
บุคลากรที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน       
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ 
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา
ผานการตรวจสอบ

(๓)  เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด โดยแบงความไมสอดคลอง
ออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้

(ก)  ประเภทรายแรง(Major) หมายถึง การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ 
พลังงาน หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง

      การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก 

(ก.๑)  การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร 
การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

(ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้ งใน  

หนวยงานยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ      
จัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก 

(ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน      

ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
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(ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมติดตามผลการดําเนินการของ
การฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ก.๖) การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกรเปนเอกสาร การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 
การไมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศนี้ การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอคณะทํางานดานการจัดการ  
พลังงาน  เพื่อทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป การไมมีผลการทบทวน 
วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

(ก.๗) การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน    
การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงการไมเผยแพรในเรื่อง
ของนโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดๆ ให
บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

ในกรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน          
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ

(ข)   ประเภทไมรายแรง(Minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบัติจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ

การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก

(ข.๑)  การมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสารแตยังไมได
ลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
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(ข.๒)  การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพ    
การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือ
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด การกําหนดนโยบาย
อนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน   และการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ         
การจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 

(ข.๓)  ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน
ดานไฟฟาและดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

(ข.๔)  มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําสั่ง
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว   แตบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง เปนตน

ในกรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน          
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบ
แตตองแกไขในปตอไป

ขอ ๒๕  ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานในกรณี
ที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการ             
จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง  แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง             
การดําเนินการในแตละขั้นตอนใหดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม
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ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดําเนินการ
ตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินวา
มีหรือไมมีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐาน
กับขอกําหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไมสอดคลองในกรณีรายแรง หรือไมรายแรง และขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานแตละขั้นตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน   
ที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสง
ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ 
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอ 
๒๖ มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม    
ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง พรอมทั้งผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการที่ดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน     
ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น

หมวด ๖
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ขอ ๒๘  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามขอ ๒๗ ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป การจัดสงรายงานดังกลาว   
ตองประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑  และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ ๒๖

ขอ ๒๙  การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้
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(๑) นําสงดวยตนเอง  

(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปน 

         วันสงรายงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

                           วรรณรัตน  ชาญนุกูล

                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  8 แบบฟอรม์ 
รายงานการจดัการพลงังาน 
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สาํหรับโรงงานทีไม่ได้ดาํเนินการผลิตต่อเนืองตลอดทังปี  ระบุระยะเวลาทีดาํเนินการจริง
ตังแต่  เดือน ……………..  ถึง เดือน …………………… รวมเป็น ………. เดือน

8 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ลาํดับที

(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เป็นผู้สาํเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(จ)

อนุรักษ์พลังงาน

(ก) เป็นผู้สาํเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(ข)

1
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงและมีประสบการณก์ารทํางานในโรงงานอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์

พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

เป็นผู้ทีสอบได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

3

2
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของ

โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

เป็นผู้สาํเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมทีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ประเภทอุตสาหกรรม

ทะเบียนเลขทีคุณสมบัติ***ชือ-นามสกุล

ส่วนโรงงาน:

ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานสามัญ

ส่วนสาํนักงาน:

เป็นผู้ทีสอบได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน
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1.1 โครงสร้างคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

ขันตอนท ี1 คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน

รูปท ี1-1 ผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่ผังโครงสร้างคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน)
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1.2  การแต่งตังคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน และอาํนาจหน้าทคีวามรับผิดชอบ

หมายเหตุ

โปรดแนบสาํเนาคาํสังแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน และอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ

(ใส่คาํสังแต่งตังคณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน)

รูปท ี1-2  คาํสังแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
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1.3   วิธีการเผยแพร่คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน
      

จาํนวนติดประกาศ ….. แห่ง จาํนวนติดประกาศ ….. แห่ง

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. ครัง  ช่วงเวลา…...

   

จาํนวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. ครัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ทแีสดงถงึการเผยแพร่คณะทาํงานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทาํงานฯ วิธีการท ี1)

(ก)   .......(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)............................................

อืน  ๆ(ระบุ) …………….. 

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                    เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิมจาํนวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่าง เๆพิมเติม

รูปท ี1-3  ภาพการเผยแพร่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทาํงานฯ วิธีการท ี2)
(ข)    .......(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)............................................
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ขันตอนท ี2 การประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานเบอืงต้น

ระดับ
คะแนน

นโยบายการอนุรักษพ์ลังงาน การจัดองคก์ร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครัง

คราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการจัด

การพลังงาน ซึงประกอบด้วย    หัวหน้า

ฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็น

ช่องทางหลักในการดาํเนินงาน

แจ้งผลการใช้      พลังงานจากมิเตอร์

ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการแจ้ง

ถึงผลการประหยัด

ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรักษ์

พลังงาน และให้มีการประชาสัมพันธ์

อย่างสมาํเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลักในการ

พิจารณาการลงทุน

2

ไม่มีการกําหนดนโยบายทีชัดเจน โดย

ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงานต่อ

คณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สายงาน

บังคับบัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้ดาํเนินการ ทํารายงานติดตามประเมินผล โดยดู

จากมิเตอร์ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เข้ามาเกียวข้องกับการตังงบประมาณ

จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็น

ครังคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการทีมีระยะเวลาคุ้ม

ทุนเร็ว

1

ไม่มีแนวทางปฏิบัติทีทําไวเ้ป็นลาย

ลักษณอ์ักษร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขต

หน้าทีความรับผิดชอบจํากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง

วิศวกรกับผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการใช้

พลังงานเพือใช้กันภายในฝ่ายวิศวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็น

ทางการเพือส่งเสริมการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการทีลงทุนตาํ

0

ไม่มีนโยบายที ชัดเจน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้พลังงาน ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการ

ใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ไม่มีการลงทุนใด ใๆนการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

   จากทังหมด...................คน  คิดเป็นร้อยละ ............

    2. ในกรณีทีโรงงานควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบทีสอง ในขันตอนนีโรงงานควบคุมจะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการก็ได้ หากดําเนินการประเมิน

   สถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคก์รต่อเนืองทุก ปๆี จะทําให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานทีมีการเปลียนแปลงได้ดียิงขึน

  3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของโรงงานควบคุม หากทางโรงงานมีวิธีการอืนทีเหมาะสมกว่า ก็สามารถนํามาใช้แทนตารางด้านบนได้

หมายเหตุ:  1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบืองต้นประเมินจาก..................แผนก  ของจํานวนทังหมด...........แผนก หรือบุคลากรจํานวน.................คน

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการประหยัด

พลังงาน และผลการดาํเนินงานของการ

จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดย

พิจารณาถึงความสาํคัญของโครงการ

มีนโยบายการจัดการพลังงานจากฝ่าย

บริหารและถือเป็นส่วนหนึงของนโยบาย

ของบริษัท
4

มีการจัดองคก์รและเป็นโครงสร้างส่วน

หนึงของฝ่ายบริหารกําหนดหน้าทีความ

รับผิดชอบไวช้ัดเจน

ปีทดีาํเนินการประเมิน  พ.ศ....................................

มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบ

ด้านพลังงาน และทีมงานทุกระดับ

อย่างสมาํเสมอ

กําหนดเป้าหมายทีครอบคลุม ติดตาม

ผล หาข้อผิดพลาดประเมินผล และ

ควบคุมการใช้งบประมาณ

ผลการประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบอืงตน้

ตารางท  ี2.1  การประเมินการจดัการพลงังานขององคก์ร

 7



ขันตอนท ี3 นโยบายอนุรักษพ์ลังงาน

3.1  นโยบายอนุรักษพ์ลังงานขององคก์ร

หมายเหตุ

โปรดแนบสาํเนาคาํสังประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

รูปท ี3-1  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

       เพือแสดงเจตจาํนงและความมุ่งมันในการดาํเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โรงงานควบคุมได้

กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึงสอดคล้องกับ

สถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับโรงงานควบคุม ดังต่อไปนี

(ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษพ์ลังงาน)
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ภาคผนวก ข 
กฎกระทรวง และหนังสือท่ีเก่ียวข้องกบั

ผูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. 1 กฎกระทรวงกาํหนดคณุสมบติั หน้าท่ี 
และจาํนวนของผูร้บัผิดชอบด้านพลงังาน 

พ.ศ. 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติ  หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๒)  และมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ

อาคารอยางนอยสามป  โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร  โดยมีผลงานดานการ

อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค

คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม 

ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม  (๑)   หรือ  (๒)   

ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงาน 

เปนระยะ ๆ 

(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 

(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี 

ตามมาตรา  ๑๐ 

ขอ ๔ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน  โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติด ต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน   มีขนาดตํ่ากว า 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวาหกสิบลานเมกะจูล   

(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวาสองคน  โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  
สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติด ต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน   มีขนาดต้ังแต 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแตหกสิบลานเมกะจูลข้ึนไป   

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่  อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
(๒) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่  และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
ขอ ๖ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๑)  (ก)  

หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว   
ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 
ตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 

ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว  

ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัด ใหมี ผู รับผิ ดชอบด านพลั งง านตามจํ านวนและคุณสมบั ติ ต ามที่ กํ าหนด   

ในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แลวแจงใหอธิบดี

ทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  

(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ

ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจงให

อธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๑)  และ  (๒) 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  
(ก)  หรือ  (ข)  นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  ภายในระยะเวลาดังกลาวได  
โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  ใหเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๒) 

ขอ ๑๐ กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานโดยทันที  และดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  
(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๑๑ วิธีการแจงการแตงต้ังผู รับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๙  (๒)  และมาตรา  ๒๑  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. 2 หนังสือแจ้งแต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบ 
ด้านพลงังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขทีร่บั.................................................. 
วนัที.่......เดอืน.......................พ.ศ........... 
ลงชื่อ....................................ผูร้บัหนงัสอื 

ส ำหรบัเจำ้หน้ำที ่

 

แบบ บพช.๑ 
 

 
 
 

หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 
 
        วนัท่ี........เดือน....................พ.ศ.............. 
 
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................อาย.ุ..............ปี  สัญชาติ..................

อยูบ่า้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั...............................................ในฐานะ..................................................
ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั.....................................................................................................ตั้งอยูเ่ลขท่ี.......................
หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์..................................
โทรศพัท.์.............................................. โทรสาร............................................อีเมล........................................................... 
ตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั................................................................................................. 
ทะเบียนเลขท่ี.............................................................และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ............. 
ซ่ึงเป็นเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมช่ือ....................................................................TSIC-ID............................. 
ตั้งอยูต่ามแผนท่ีแนบทา้ยหนงัสือน้ี  เลขท่ี.................หมู่ท่ี..........................ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน..................................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต............................................ 
จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์....................................โทรสาร............................. 

ขอแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจ าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งต่อ
อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  ดงัน้ี   

๑. ขอแจง้วา่(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ....................ปี  
สัญชาติ............................หมายเลขประจ าตวัประชาชน....................................................................................................  
อยูบ่า้นเลขท่ี............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ต าบล/แขวง.......................... 
อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์...................................
โทรศพัท.์..........................................โทรสาร..................................................อีเมล..........................................................
ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานประจ าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดงักล่าวขา้งตน้ ตามหลกัฐาน
การตกลงยนิยอมเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานท่ีแนบทา้ยหนงัสือน้ี 



 

แบบ บพช.๑ 
 
๒. ขอรับรองวา่(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................เป็นผูท่ี้มี

คุณสมบติัตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติั หนา้ท่ีและจ านวนของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนด
ในขอ้ท่ีไดท้  าเคร่ืองหมาย   [  ]  ไวเ้ป็นส าคญั ดงัน้ี 

 [    ] ๒.๑ เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานหรือ
อาคารอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษ์พลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
อาคารควบคุม 

 [     ] ๒.๒ เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการ
อนุรักษพ์ลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

 [     ] ๒.๓ เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลงังานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงค์
คลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีใหค้วามเห็นชอบ 

 [     ] ๒.๔ เป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสหรือการฝึกอบรมท่ีมี
วตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีใหค้วามเห็นชอบ 

 [     ] ๒.๕ เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดย
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

 

ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้ความและหลกัฐานทั้งหมดท่ีแจง้มาน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ 
 

      ลงช่ือ..............................................................ผูแ้จง้ 
               (                                                            ) 
      ต าแหน่ง........................................................... 

      ประทบัตรานิติบุคคล 

 
 



 

แบบ บพช.๑ 

หมายเหตุ 

๑. การแจง้การแต่งตั้ง ผูแ้จง้จะตอ้งเป็นเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือเป็นผูท่ี้มีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลหรือเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบ
อ านาจจากบุคคลดงักล่าว โดยมีหนงัสือมอบอ านาจเป็นหลกัฐานซ่ึงสามารถใช้แบบหนังสือมอบอ านาจตามตวัอยา่งแนบทา้ย บพช.๑  หรือ
จดัท าข้ึนใหม่โดยมีสาระส าคญัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวก้็ได ้

๒. ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้  าหน่ายพลงังานให้ใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลาย
ชุดรวมกนั มีขนาดต ่ากวา่ ๓,๐๐๐ กิโลวตัตห์รือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลตแ์อมแปร์ หรือใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอน ้ า หรือพลงังาน
ส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจ้  าหน่ายพลงังาน หรือของตนเองอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งรวมกนั ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ถึง วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม
ของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าต ่ากวา่ ๖๐ ลา้นเมกะจูล ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอยา่งน้อย ๑ คน 
ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามขอ้ ๒ 

๓. ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้  าหน่ายพลงังานให้ใช้เคร่ืองวดัไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลาย
ชุดรวมกนั มีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวตัตห์รือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไป หรือใช้พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอน ้ า หรือ
พลงังานส้ินเปลืองอ่ืน จากผูจ้  าหน่ายพลงังาน หรือของตนเองอย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างรวมกนั ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม ถึง วนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ลา้นเมกะจูลข้ึนไป ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อยหน่ึงคนต้องเป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมท่ีมี
วตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบตามขอ้ ๒.๔ หรือเป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบด้าน
พลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานตามขอ้ ๒.๕ ส าหรับผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานท่ีเหลือตอ้งมีคุณสมบติัตาม
ขอ้หน่ึงขอ้ใดในขอ้ ๒  

๔. แนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วของผูแ้จง้  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
๕. แนบหลกัฐานทะเบียนการคา้  โดยผูแ้จง้เป็นผูรั้บรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีผูแ้จง้มิไดเ้ป็นนิติบุคคล 
๖. แนบหลกัฐานหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั  ท่ีออกไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคลโดยผูแ้จง้เป็นผูรั้บรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
๗. ผูแ้จง้จะตอ้งรับรองความถูกตอ้งของแผนท่ีแสดงท่ีตั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
๘. แบบ บพช.๑  ใช้ส าหรับแจ้งแต่งตั้งผู้รับผดิชอบด้านพลงังานได้เพยีง  ๑  คน/ชุด เท่านั้น 

 
 



 

เอกสารแนบ บเอกสารแนบ บพช.๑ 

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

ของ............................................................... 

ขอรับรองวา่ ท่ีตั้งของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ตั้งอยูใ่นตามแผนท่ีน้ีจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูแ้จง้ 
  (                                  ) 

ต าแหน่ง......................................................... 
ประทบัตรานิติบุคคล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ บพช.๑ 

หนังสือรับเป็นผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

 
         วนัท่ี..........เดือน....................พ.ศ............ 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อาย.ุ................ปี  
สัญชาติ..............................................หมายเลขประจ าตวัประชาชน.................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี................. หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั............................................. 
รหสัไปรษณีย.์..........................................โทรศพัท.์.................................................โทรสาร............................................
อีเมล......................................................จบการศึกษาระดบั.......................................................เม่ือ ปี พ.ศ.......................
คณะ...........................................................................สาขาวชิา.......................................................................................... 
สถาบนัการศึกษา...............................................................................................เป็นผูมี้คุณสมบติัสามารถท างานดา้นการ
อนุรักษพ์ลงังานตามหลกัฐานท่ีแนบทา้ยหนงัสือน้ี  ไดต้กลงรับเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานประจ าโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมช่ือ..............................................................ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั...................................................
ตั้งแต่วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ....................เป็นตน้ไป 

เพื่อเป็นหลกัฐานในการรับเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานดงักล่าวขา้งตน้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อ
หนา้พยาน 

ลงช่ือ....................................................................ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน 
                     (                                                                   ) 

  ลงช่ือ....................................................................พยาน 
       (                                                                    ) 
ลงช่ือ....................................................................พยาน 

                 (                                                                    ) 
หมายเหตุ      หลกัฐานแนบท้ายหนังสือรับเป็นผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

๑. ภาพถ่ายวุฒิบตัรการศึกษาและรับรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมหนงัสือรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามแบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓  
กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๑  หรือขอ้  ๒.๒  ในแบบ บพช.๑ 

๒. ภาพถ่ายวุฒิบตัรการศึกษาและวุฒิบตัรการฝึกอบรม ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือการฝึกอบรม ท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนัท่ีอธิบดีกรม
พฒันาฯให้ความเห็นชอบ  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๓  ในแบบ บพช.๑ 

๓. ภาพถ่ายวฒิุบตัรการศึกษาและวฒิุบตัรการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวโุสหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนั
ท่ีอธิบดีกรมพฒันาฯให้ความเห็นชอบ  และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๔  ในแบบ บพช.๑ 

๔. ภาพถ่ายวฒิุบตัรการศึกษาและใบประกาศท่ีระบุวา่สอบไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงจดัโดยกรมพฒันา
ฯ และรับรองส าเนาถูกตอ้ง  กรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๕ ในแบบ บพช.๑ 

๕. ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วของผูถู้กแจง้แต่งตั้งให้เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน และรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง   

  



 

เอกสารแนบ บพช.๑ 

หนังสือมอบอ านาจ 

 
วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ........... 
 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................อาย.ุ..........ปี  สัญชาติ............. 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ต าบล/แขวง.............................
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั..............................................ในฐานะ......................................................  
ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั...............................................................................ตั้งอยูแ่ลขท่ี....................หมู่ท่ี...............
ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................
จงัหวดั.............................ขอมอบอ านาจให(้นาย/นาง/นางสาว)....................................................................อาย.ุ.........ปี
สัญชาติ...........อยูบ่า้นเลขท่ี...........ตรอก/ซอย........................ถนน.............................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต......................................จงัหวดั.......................................เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

๑. แจง้แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานตามแบบ บพช.๑  
๒. แจง้รับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามแบบ บพช.๒ และ/หรือแบบ บพช.๓  

ต่อกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การใดท่ีผูรั้บมอบอ านาจกระท าไปภายใตข้อบข่ายท่ีได้รับอ านาจน้ี  ขา้พเจา้ขอยอมรับผิดผูกพนัเสมือนได้
กระท าดว้ยตวัเองทุกประการ 

เพื่อเป็นหลกัฐานทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
      ลงช่ือ.......................................................ผูม้อบอ านาจ 
                           (.......................................................) 
      ลงช่ือ........................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
              (.......................................................) 
 ลงช่ือ.......................................................พยาน 
                          (........................................ ...............) 
 ลงช่ือ.......................................................พยาน 
                          (.......................................................) 
หมายเหตุ 

๑. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีใชใ้นกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลไม่ไดเ้ป็นผูแ้จง้การแต่งตั้ง
หรือรับรองผลงาน  แต่มอบอ านาจให้ผูอ่ื้นเป็นผูแ้จง้แต่งตั้งหรือรับรองผลงาน 

๒. แนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วทั้งผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ  โดยเจา้ของหลกัฐานเป็นผู ้
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

๓. ติดอากร  ๓๐.๐๐  บาท 

 
ติดอากร 

๓๐.๐๐ บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. 3 หนังสือรบัรองผลงานด้านการอนุรกัษ์
พลงังานท่ีได้จากการปฏิบติังานใน     
โรงงานควบคมุหรืออาคารควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ีรับ................................................... 
วนัท่ี.......เดือน.......................พ.ศ........... 
ลงช่ือ...................................ผูรั้บหนงัสือ 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

 

แบบ บพช.๒ 
 

 
 

 
หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลงังานทีไ่ด้จากการปฏบัิติงานในโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม 
 
               วนัท่ี........เดือน.........................พ.ศ............ 
 
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................อาย.ุ...........ปี สัญชาติ..................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................
ในฐานะ...........................................................ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั....................................................................
ตั้งอยูเ่ลขท่ี..........................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั................................................
รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์................................โทรสาร.................................อีเมล.......................................... 
ตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั................................................................................................. 
ทะเบียนเลขท่ี...........................................................และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี........เดือน.....................พ.ศ............. 
ซ่ึงเป็นเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมช่ือ...........................................................................TSIC-ID...................... 
ขอรับรองวา่(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. อาย.ุ...........ปี สัญชาติ................... 
หมายเลขประจ าตวัประชาชน............................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี................... 
ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................เป็นผูมี้ผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 
แห่งพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขา้งทา้ยน้ี 
 
 
 
 



 

 

แบบ บพช.๒ 
ผลงานด้านการอนุรักษ์พลงังานของ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... 

ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 
ประจ าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั.......................................................... 

 

(๑) 
ล าดบัท่ี 

(๒) 
รายละเอียดผลงาน 

(๓) 
ช่ือโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมและ 

สถานท่ีตั้ง 

(๔) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(๕) 
เงินลงทุน 
(บาท) 

(๖) 
ผลการอนุรักษ/์ปี 

(๗) 
หมายเหต ุ

เร่ิม 
(เดือน/พ.ศ.) 

แลว้เสร็จ 
(เดือน/พ.ศ.) 

ชนิดพลงังาน จ านวน๑/ 
(หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

          
          
          
          
          

รวม      
 

ขอรับรองวา่  ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ 
ช่ือ.................................................................................ผูรั้บรอง 

       (.................................................................................) 
   หมายเหตุ ๑.   ผูรั้บรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานจะตอ้งเป็นเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือเป็นผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าว โดยมีหนงัสือมอบอ านาจเป็นหลกัฐาน 

๒. หนงัสือรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามแบบ บพช.๒ ใชส้ าหรับกรณีมีคุณสมบติัตามขอ้  ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑ 
๓. แบบ บพช.๒ ใชส้ าหรับรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานของผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานไดเ้พียง ๑ คน/ชุด เท่านั้น 
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าใหร้ะบุจ านวนทั้งหน่วยกิโลวตัต ์และ กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
๕. แนบรายละเอียดการค านวณผลการอนุรักษพ์ลงังาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. 4 หนังสือรบัรองผลงานด้านการอนุรกัษ์
พลงังานท่ีได้จากการปฏิบติังาน 
ในโรงงาน/อาคาร ท่ีมิใช่เป็น              

โรงงานควบคมุหรืออาคารควบคมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ีรับ....................................................... 
วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ........... 
ลงช่ือ.......................................ผูรั้บหนงัสือ 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

 

แบบ บพช.๓ 
 
 
 

 
 

หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลงังานทีไ่ด้จากการปฏบิัติงานในโรงงาน/อาคารทีม่ใิช่เป็น
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

 
               วนัท่ี.........เดือน...........................พ.ศ............ 
 
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................อาย.ุ............ปี สัญชาติ...................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย...................................................ถนน.....................................................
ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.............................................
ในฐานะ.....................................................ของบริษทั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดั..........................................................................
ตั้งอยูเ่ลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย.................................................ถนน......................................................... 
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั............................................... 
รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัท.์..................................โทรสาร..................................อีเมล................................... 
ตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั................................................................................................. 
ทะเบียนเลขท่ี......................................................และหนงัสือมอบอ านาจลงวนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ............. 
ซ่ึงเป็นเจา้ของโรงงาน/อาคารช่ือ........................................................................................................................................ 
ขอรับรองวา่(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................อาย.ุ...........ปี สัญชาติ......................
หมายเลขประจ าตวัประชาชน.........................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี..................... 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................ต าบล/แขวง................................................ 
อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.............................................เป็นผูมี้ผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางขา้งทา้ยน้ี 
 



 

                        แบบ บพช.๓ 
ผลงานด้านการอนุรักษ์พลงังานของ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... 

ผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 
ประจ าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั.......................................................... 

 

(๑) 
ล าดบัท่ี 

(๒) 
รายละเอียดผลงาน 

(๓) 
ช่ือโรงงาน/
อาคารและ
สถานท่ีตั้ง 

(๔) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(๕) 
เงินลงทุน 
(บาท) 

(๖) 
ผลการอนุรักษ/์ปี 

(๗) 
หมายเหต ุ

เร่ิม 
(เดือน/พ.ศ.) 

แลว้เสร็จ 
(เดือน/พ.ศ.) 

ชนิดพลงังาน จ านวน๑/ 
(หน่วย) 

มูลค่า 
(บาท) 

          
          
          
          
          

รวม      
 

ขอรับรองวา่  ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ 
ช่ือ.................................................................................ผูรั้บรอง 

       (..................................................................................) 
หมายเหต ุ ๑.  ผูรั้บรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานจะตอ้งเป็นเจา้ของโรงงาน/อาคาร หรือเป็นผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากบุคคลดงักล่าว โดยมีหนงัสือมอบอ านาจเป็นหลกัฐาน 

๒. หนงัสือรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามแบบ บพช.๓ ใชส้ าหรับกรณีมีคุณสมบติัตามขอ้ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑ 
๓. แบบ บพช.๓ ใชส้ าหรับรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานของผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานไดเ้พียง ๑ คน/ชุด เท่านั้น 
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าใหร้ะบุจ านวนทั้งหน่วยกิโลวตัต ์และ กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
๕. แนบรายละเอียดการค านวณผลการอนุรักษพ์ลงังาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. 5 ตวัอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าท่ีของ
ผูร้บัผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส (ภายใน 2 
ปี นับแต่วนัท่ีกฎกระทรวงฯ ใช้บงัคบั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผดิชอบด้านพลงังานอาวุโส  
(ภายใน 2 ปี นับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงฯ ใช้บังคับ) 

 

วนัท่ี.........เดือน.....................................พ.ศ. ....  

เร่ือง แจง้การพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวุโส  

เรียน อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  

ดว้ย (ช่ือนิติบุคคล) ซ่ึงเป็นเจา้ของ (ช่ือโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……...........….. ขอ
แจง้ใหท้ราบวา่ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. หมายเลข 
(ผชร./ผชอ..............................) ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานอาวโุสประจ า (ช่ือโรงงานควบคุม/ อาคาร
ควบคุม) ไดพ้น้หนา้ท่ีจากการปฏิบติังานดงักล่าวแลว้ ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป อนัเป็นผลท าใหมี้ ผูรั้บผดิชอบ
ดา้นพลงังานไมค่รบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และ
จ านวนของผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. 2552 และ (ช่ือนิติบุคคล) จะด าเนินการแต่งตั้ง ผูรั้บผิดชอบดา้น
พลงังานอาวโุสคนใหม่เพื่อท าหนา้ท่ีแทนคนเดิมตามจ านวน คุณสมบติั และระยะเวลาท่ี ก าหนดไวใ้นกฎ
กระทรวงฯ น้ีต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  

ลงช่ือ......................................................  
(ช่ือและนามสกุลเจา้ของโรงงานควบคุม/เจา้ของอาคารควบคุมหรือผูรั้บมอบอ านาจ) 

(ประทบัตรานิติบุคคล)  

หมายเหตุ :  แกไข ตัด หรือเพิม่เติมค าหรือขอความไดตามความเหมาะสม   หมายเหตุ : แก้ไข ตัด หรือเพิ่มเติมค าหรือข้อความได้ตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
กรณีศึกษาการอนุรกัษ์พลงังานท่ี 

ประสบผลสาํเรจ็ (Successful Case Study) 
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 ภาคผนวก ค. 

 กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานที่ประสบผลสําเร็จ 
(Successful Case Study) 

 
 
โครงการอนุรักษพลังงานที่จะประสบผลสําเร็จได จะตองสอดคลองกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานขององคกร 
นอกจากนี้หากมีการเชื่อมโยงโครงการดานประสิทธิภาพพลังงานหรือการจัดการพลังงานเขากับโครงการ
ประเภทอื่นๆ ในองคกร เชนดานสิ่งแวดลอม หรือ ดานการเสริมภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ก็จะเปนการชวยใหโครงการนั้น ไดรับการอนุมัติไดงายข้ึน 
 
อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลักตางๆ ท่ีจะสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรอืไม ไดแก 

• บุคลากร 

• เครื่องมือและอปุกรณ 

• เงินทุน 

• เวลา 

• ฯลฯ 
 
ดังนั้น การกําหนดรายละเอียดในโครงการอยางเหมาะสมจะทําใหสามารถลดปญหาอุปสรรคตางๆ ขางตนลงได 
โดยอาศัยกลยุทธและวิธีการท่ีจะกลาวถึงดังตอไปนี้ 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูลในโครงการดานการจัดการพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานจําเปนที่จะตองอาศัยทักษะ
และประสบการณเปนอยางมาก เนื่องจากเปนขอมูลซึ่งประกอบดวย ขอมูลการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ
และขอมูลพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการงานทางดานการอนุรักษพลังงาน 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูลทางดานการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ มีความจําเปนที่จะตองอาศัยการตรวจสอบ และ
การตรวจวัดการใชพลังงานที่มีความแมนยําและถูกตอง เนื่องจากหากใชขอมูลท่ีไมสามารถเปนตัวแทนในการ
ประเมินสมรรถนะการทํางาน หรือ ลักษณะการใชพลังงาน จะทําใหการประเมินผลประหยัดหรือผลตอบแทน
การลงทุนในโครงการเกิดความคลาดเคลื่อนไดโดยงาย 
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สําหรับวิธีการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการงานทางดานการอนุรักษพลังงานนั้น มีความ
จําเปนที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ โดยควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการวัด
สมรรถนะจากทุกฝายดังนี้  

1. ระบุตัวช้ีวัดสมรรถนะการใชพลังงานในองคกร 
2. ระบุวิธีการวัดสมรรถนะดานพลังงานที่ใชในองคกร 
3. กระตุนใหผูท่ีเกี่ยวของวิเคราะหประเมินเปาหมายของหนวยงานตนเอง 
4. สนับสนุนใหมีการสรางหลักเกณฑการวัดสมรรถนะดานพลังงานที่ชัดเจน 
5. สนับสนุนใหผูท่ีเกี่ยวของรวบรวมขอมูลอยางสม่ําเสมอและทันตอสถานการณ 

 
ภายหลังจากที่ไดขอมูลเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการแลว การวิเคราะหขอมูลโครงการเพื่อแสดงผล
ประหยัดและความเปนไปไดในการติดตั้งใชงานจริงจะสามารถใชขอมูลท่ีกลาวมาขางตนประกอบการพิจารณา
ของฝายบริหารตอไป 
 
อยางไรก็ตาม การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนผลการประหยัดพลังงาน ควรท่ีจะอางอิงถึงมาตรฐานในการตรวจวัดและ
พิสูจนผลประหยัด (Measurement & Verification หรือ M&V) ภายหลังจากการดําเนินโครงการเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบผลประหยัดและผลตอบแทนการลงทุนที่แทจริงเพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคจากการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคตตอไป 
 
การนําเสนอดานเทคนิค 
 
การนําเสนอดานเทคนิคที่ดี ตองอาศัยขอมูลสนับสนุนทางเทคนิคท่ีนาเชื่อถือ เปนไปตามหลักวิศวกรรม หรือ
สามารถอางอิงมาตรฐานตางๆ ไดอยางชัดเจน ขอมูลดานเทคนิคของมาตรการอนุรักษพลังงานควรที่จะ
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

• ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรการ 

• ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

• วิธีประเมินโครงการกอนการตดิตั้ง 

• วิธีการติดตามผลโครงการหลังการติดตั้ง 

• คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน 

• ระยะเวลาคืนทุน หรือ ผลตอบแทนการลงทุนดานอื่นๆ 

• ขอจํากัดของเทคโนโลย/ีขอควรระวัง 

• กรณีตัวอยาง (ถามี) ซึ่งแสดงการประยุกตใชงานจริง คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน 
ระยะเวลาคืนทุน และการคิดผลตอบแทนการลงทุนดานการเงิน เปนตน 
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วิธีการนําเสนอผูบริหาร 
 
ขอเสนอโครงการควรมุงเนนใหบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินใจอนุมัติโครงการมีความเขาใจ
และเห็นคลอยตาม โดยพื้นฐานความรูของผูตัดสินใจเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงดวย  
 
ดังนั้นการนําเสนอโครงการตอผูบริหารควรมลีักษณะดังนี้ : 

• ตองมีการนําเสนอโครงการที่กระชับและชัดเจน 

• ตองมีการแสดงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการในดานการเงินและอื่นๆ 

• ตองมีการโนมนาวใหเห็นถงึความนาสนใจในการลงทุนที่เหนือกวาโครงการอื่น หรอืสามารถเสริมกับ
โครงการอื่นๆ ท่ีดําเนินการอยูแลวได 

• ตอสื่อสารใหผูบริหารมีความเขาใจถึงผลตอบแทนในระยะยาวตอการลดคาใชจาย เพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในองคกร และตอสิ่งแวดลอมในภาพรวม 

 
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
ปจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนรุักษพลังงาน ดังตอไปนี้ 
 

1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 
หลักเกณฑและเงื่อนไข : 
 คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนรุักษพลังงานอนุมตัิเงินเพื่อใหสถาบันการเงินนําไปเปน
เงินทุนหมุนเวียนผานตอใหโรงงาน/อาคารควบคุม หรือ โรงงาน/อาคารทั่วไป ตลอดจนบริษัทจัดการพลงังาน 
(ESCO) นําไปลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 
 

อายุเงินกู :  โครงการมรีะยะเวลาคืนทุนไมเกิน 7 ป 
 ชองทางปลอยกู :  ผานสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมที่เขารวม 

โครงการ 
 วงเงินกู :   ไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ 
 อัตราดอกเบี้ย :  ไมเกินรอยละ 4 ตอป 
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สถาบันการเงินที่เขารวมโครงการ 
 

1. ธนาคารกรุงเทพ    2. ธนาคารกรุงไทย 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4. ธนาคารกสิกรไทย 
5. ธนาคารทหารไทย 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
7. ธนาคารไทยพาณิชย 8. ธนาคารนครหลวงไทย 
9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
    แหงประเทศไทย 

10. ธนาคารสินเอเซีย 

11. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  
 
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนและการขออนุมัติโครงการจากธนาคาร : 

1. เจาของโรงงาน/อาคารควบคุม หรือ โรงงาน/อาคารท่ัวไป ตลอดจนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
จะตองแจงความจํานงคขอใชเงินกูโดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน และสงแบบ
ขอรับการสนับสนุนผานสถาบันการเงินที่เขารวมโครงการ 

2. สถาบันการเงินวิเคราะหโครงการและเงินในเบื้องตน พรอมเงื่อนไขการสนบัสนุน 
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) พิจารณาใหความเห็นชอบตามกฎเกณฑ

และเงื่อนไขการสนับสนุน 
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติใหสินเชื่อ พรอมแจงแผนการเบิกจายและแผนการชําระหนี้ใหแก 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เพื่อเบิกเงินใหแกผูขอกู 
5. ผูกูนําเงินสนับสนุนไปลงทุนและดําเนินการตามโครงการอนุรักษพลังงาน 
6. ผูกูจายงวดเงินกูคืนกองทุนฯ โดยผานสถาบันการเงินพรอมรายงานผลการประหยัด 
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กรณีศึกษาที่ 1 : มาตรการอนุรักษพลังงานดวยการจัดการพลังงานและระบบควบคุมการใช 
                          พลังงาน 
 
 
ระบบขับเคลื่อนที่ใชงานกันอยูในกิจการตางๆ ไมวาจะเปนระบบขับเคลื่อนของกระบวนการผลิตในงาน
อุตสาหกรรม ระบบขับเคลื่อนในอาคารตางๆ เชน ลิฟต บันไดเลื่อน หรือการขับเคลื่อนอุปกรณตางๆ เชน ปม 
พัดลม คอมเพรสเซอร ลวนแลวแตตองใชมอเตอรไฟฟาเปนตัวตนกําลังในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ระบบขับเคลื่อน
ดังกลาวแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ระบบขับเคลื่อนที่มีความเร็วคอนขางคงที่ และระบบขับเคลื่อนที่สามารถ
ควบคุมหรือปรับความเร็วรอบได อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนระบบขับเคลื่อนแบบใดก็ตาม มอเตอรจะทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อมอเตอรไฟฟาและระบบขับเคลื่อนทํางานสัมพันธกันอยางเหมาะสม เชน 
มอเตอรตองมีขนาดพอเหมาะกับระบบขับเคลื่อน ไมใชมอเตอรท่ีมีขนาดใหญเกินไป ความเร็วมอเตอรตอง
เหมาะสมกับขนาดของโหลด เชน การใชมอเตอรขับปมหรือพัดลมที่มีอัตราการไหลเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
ควรเลอืกแบบที่ปรับความเร็วได นอกจากนี้ยังตองใชระบบขับเคลื่อนอยางเหมาะสมดวย เชน ไมปลอยใหระบบ
ขับเคลื่อนวิ่งตัวเปลาอยูเปนเวลานานๆ เปนตน เมื่อระบบขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพการทํางานสูง และมีการใช
งานที่เหมาะสมแลวก็จะสามารถชวยใหประหยัดพลังงานไดมากขึ้น 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรการ 
ในระยะ 15-20 ปท่ีผานมานี้ เทคโนโลยีการควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไดรับการพัฒนาขึ้น
มาเปนอยางมาก เชน อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร : Variable Speed Drive (VSD) 
สามารถเพิ่มความคลองตัวในการใชงานและเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอรใหสอดคลองกับ
ความตองการในงานตางๆ ได 

 
2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรสามารถปรับความตองการของโหลดได 2 รูปแบบ ดังนี้ 
2.1 ปรับลดความเร็วรอบลงมาใหคงที่ ใชกับกรณีมอเตอรท่ีมีขนาดใหญเกินไปสําหรับโหลด 

(Oversize) และโหลดมีคาคงที่ตลอดเวลา 
2.2 ปรับลดความเร็วรอบตามความตองการของโหลด  ใชกับกรณีท่ีมอเตอรมีโหลด

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การควบคุมความเร็วรอบทําไดโดยใช Sensor ตรวจวัดคาโหลด
แลวสงสัญญาณมาปรับอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร ใหมีความเร็วรอบใหเหมาะสม
กับโหลดที่ตองการตลอดเวลา 
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การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร ทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน
จะเหมาะสมกับกรณีท่ีโหลดของมอเตอรมีคาต่ําเมื่อเทียบกับพิกัดของมอเตอร ถาโหลดมี
คาคงที่และมีคาใกลเคียงกับพิกัดของมอเตอรแลว การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรจะ
ไมทําใหเกิดผลประหยัดตามที่ตองการ เพราะฉะนั้น กอนที่จะตัดสินใจดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงาน ควรมีการตรวจวัดคาของโหลดกอนวามีลักษณะสมบัติ (Characteristic) เปน
อยางไร 

 
3. วิธีการประเมินโครงการกอนการติดต้ัง 

ทําการบันทึกขอมูลดวย Data Logger เพื่อตรวจวัดคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา 
ของมอเตอรเปนเวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอรดวย เชน มอเตอรปมน้ําตองทําการ
ตรวจวัดปริมาตรน้ําท่ีมอเตอรสามารถสูบน้ําได เพื่อนํามาคํานวณคาพลังงานไฟฟาท่ีใชกอน
ปรับปรุงได 
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4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดต้ัง 
 

ทําการบันทึกขอมูลดวย Data Logger เพื่อตรวจวัดคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา 
ของมอเตอรเปนเวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอรดวย เชน มอเตอรปมน้ําตองทําการ
ตรวจวัดปริมาตรน้ําท่ีมอเตอรสามารถสูบน้ําได เพื่อนํามาคํานวณคาพลังงานไฟฟาท่ีใชหลัง
ปรับปรุงได 

 
 

5. ขอจํากัดของเทคโนโลยี/ขอควรระวัง 
 

การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรจะไมทําใหเกิดผลประหยัดตามที่ตองการ ถาโหลด
ของมอเตอรมีคาคอนขางคงที่ และมีคากําลังไฟฟาใกลเคียงกับพิกัดของมอเตอร เพราะฉะนั้น 
กอนที่จะตัดสินใจดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน ควรมีการตรวจวัดคาของโหลดกอนวามี
ลักษณะสมบัติ (Characteristic) เปนอยางไร 

 
 

6. กรณีตัวอยาง 
 

โรงพยาบาลวิภาวดี 
ติดตั้ง VSD 16 ชุด ควบคุม AHU แยกอิสระตอกัน โดยใชขนาด 40 HP  ติดตั้งควบคุม AHU 
ขนาด 5.5 HP จํานวน 7 ชุด แตละตัวใชพลังไฟฟาประมาณ 4.12 kW ท่ีความเร็วรอบ 1470 
rpm ดําเนินการปรับความถี่ไฟฟาใหมอเตอร AHU ทํางานที่ 30-45 Hz ทําใหสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟาได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน 

• เงินลงทุนติดตั้ง VSD 16 เครื่อง  2,782,000 บาท 

• ประหยัดพลังงานได   185,816  บาท 

• ผลประหยัด    496,128  บาท/ป 

• ระยะเวลาคืนทุน      5.60  ป 
 

ผลการประเมิน 

• ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาลงไดประมาณ 25.42% 
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กรณีศึกษาที่ 2 : มาตรการพลังงานทดแทนการผลิตพลังงานจากกาซชีวภาพ 
 
 
กาซชีวภาพ (Biogas) คือ ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ จากกระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ดวยวิธีทาง
ชีววิทยา (Biological Treatment) ในสภาวะที่ไรอากาศ (Anaerobic Digestion) ภายใตกระบวนการยอยสลายแบบ
ไรอากาศนี้ สารอินทรียในของเสีย/น้ําเสีย ประมาณรอยละ 80-90 จะถูกยอยสลายกลายเปนกาซมีเทน (CH4) กาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) และกาซอื่นๆ ซึ่งรวมเรียกวา กาซชีวภาพ (Biogas) โดยมีปฏิกิริยาในการยอยสลาย
สารอินทรียดังนี้ 
 
 สารอินทรีย  + จุลินทรีย                      เซลล + CH4 + CO2 + NH3 + H2S + H2O 
 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรการ 
โดยท่ัวไปกาซชีวภาพจะประกอบไปดวยกาซหลายชนิด สวนใหญเปนกาซมีเทน ประมาณ 
50-70% กาซคารบอนไดออกไซด ประมาณ 30-50% ท่ีเหลือเปนกาซอื่นๆ เชน แอมโมเนีย 
ไฮโดรเจนซัลไฟด และไอน้ํา เปนตน ซึ่งบางครั้งอาจพบปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดสูงถึง 
1% (10,000 ppm : ppm = part per million) ในกรณีท่ีน้ําเสียนั้นมีองคประกอบของสารซัลเฟต 
(SO4) สูง 

 
ในการนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนดานพลังงาน คาพลังงานที่ไดจากกาซชีวภาพจะขึ้นกับ

สัดสวน (%) ของกาซมีเทนที่มีอยูในเนื้อกาซชีวภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 
 
  คาความรอนประมาณ  21.5 MJ/m3 (CH4 60%) 
  ความเร็วเปลวไฟ   25 cm/s 
  อัตรา A/F ทางทฤษฎี  6.19 m3-air/m3-gas 
  อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ  650 deg C 
  อุณหภูมิจุดติดไฟของ CH4    600 deg C 
  คาความจุความรอน (Cp)  1.6 kJ/m3-deg C  
  ความหนาแนน   1.15 kg/m3 
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1.1 วัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ 

 
ในการผลิตกาซชีวภาพ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตคือ สารอินทรีย (Organic Matter) ท่ีมีอยูในน้ําเสียหรือ
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ของเสียชุมชน และขยะของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว 
ยกตัวอยางเชน น้ําเสียท่ีออกจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานผลไม
กระปอง โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล โรงฆาสัตว ขยะชุมชนเฉพาะสวนที่เปนขยะอินทรีย 
และของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว เปนตน โดยน้ําเสียหรือของเสียดังกลาวจะถูกปอนเขาระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือของเสีย ซึ่งจะทําหนาท่ียอยสลายสารอินทรียและไดกาซชีวภาพเปนผลผลิตจากการบําบัด 
นอกจากนี้ยังไดกากตะกอนจุลินทรีย ซึ่งเปนเซลลของจุลินทรียท่ีเติบโตขึ้นเนื่องจากกระบวนการยอย
สลายแบบไมใชออกซิเจน ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับปุยอินทรียและสามารถนํามาใชเปนสารปรับปรุง
ดินได 

 
1.2 ปริมาณและปจจัยของการเกิดกาซชีวภาพ 
 
ปริมาณกาซชีวภาพที่สามารถผลิตไดจากน้ําเสียหรือของเสียจากโรงงาน  จะขึ้นอยูกับปริมาณ
สารอินทรียท่ีอยูในน้ําเสียและของเสียดังกลาว ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงคาปริมาณสารอินทรียดังกลาวอยู
ในรูปของคา BOD (Biochemical Oxygen Demand : มิลลิกรัม BOD ตอลิตรน้ําเสีย) หรือ COD 
(Chemical Oxygen Demand : มิลลิกรัม COD ตอลิตรน้ําเสีย) โดยในสภาวะปกติ ระบบบําบัดน้ําเสียจะ
ผลิตกาซชีวภาพไดในอัตราประมาณ 0.50 ลบ.ม. (ท่ีประมาณ 65% CH4) ตอ  1 กิโลกรัม COD ท่ีถูก
กําจัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังกลาว 
 
ท้ังนี้ ปจจัยท่ีสําคัญที่สงผลตอการเกิดกาซชีวภาพ ซึ่งตองนํามาพิจารณาในการออกแบบและเลือกใช
ระบบบําบัดน้ําเสีย/ของเสียตางๆ ประกอบดวย 

1) อัตราการับภาระสารอินทรีย (Organic Loading Rate : OLR) ควรเลือกใหเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย/ของเสียตางๆ ตามปริมาณสารอินทรียท่ีเปนวัตถุดิบใน
โครงการ 

2) ระยะเวลาการกักเก็บน้ําเสีย (Hydraulic Retention Time : HRT) จะตองเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย/ของเสียดังกลาว 

3) pH ของน้ําเสีย ควรควบคุมใหอยูระหวาง 7-8 
4) Alkalinity ของน้ําเสีย ควรควบคุมใหอยูในชวงระหวาง 1,000-3,000 มิลลิกรมั/ลิตร 
5) กรดอินทรียระเหยงาย (Volatile Fatty Acid : VFA) ของน้ําเสีย ควรควบคุมใหอยูในชวง

ระหวาง 200-400 มิลลิกรัม/ลิตร 
6) อุณหภูมิ (Temperature) ของน้ําเสีย ควรควบคุมใหอยูระหวาง 28-38 องศาเซลเซียส 
7) มีสารอาหาร (Nutrients) ในน้ําเสียเพียงพอตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
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8) สารพิษ (Toxic Substance) เชน สารโลหะหนัก และสารประกอบซัลเฟต ควรมีใหนอย
ท่ีสุด หรือตองกําจัดออกกอนปอนเขาระบบบําบัด เปนตน 

 
 

1.3 ตัวอยางเทคโนโลยีระบบกาซชีวภาพในปจจุบัน 
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1.4 รูปแบบการใชกาซชีวภาพ 
 

• ใชเปนแหลงเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความรอนโดยตรง เชน เปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอ
น้ํา (ทดแทนการใชน้ํามันเตา) ใชในการอบแหง หรือใชทดแทนกาซหุงตมในครัวเรือน เปน
ตน 

• ใชในการผลิตพลังงานกล/ไฟฟา ไดแก การปอนกาซชีวภาพเขาเครื่องยนตกาซเพื่อผลิต
ไฟฟา หรือตอเครื่องยนตเขาเครื่องสูบน้ําในการเกษตร เปนตน 

• การผลิตพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) ซึ่งเปนระบบที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
ความรอนของการใชเชื้อเพลิงใหมีคาสูงข้ึนมากกวาการใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาหรือ
ความรอนเพียงอยางเดียว 
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2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 
 
ในการพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ เพื่อนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนในรูปของการผลิต
พลังงานความรอน หรือ พลังงานไฟฟา จะตองพิจารณาขั้นตอนการพัฒนาโครงการในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

• การสํารวจคุณลักษณะและปริมาณของน้ําเสียที่จะนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซ 
 
เนื่องจากการผลิตกาซชีวภาพดวยกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ คุณสมบัติน้ําเสียท่ีเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียถือเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณา รวมท้ังตองมีการประเมินศักยภาพของปริมาณกาซ
ชีวภาพที่ผลิตไดจากปริมาณน้ําเสีย และปริมาณสารอินทรียท่ีอยูในน้ําเสียดังกลาว เพื่อใชในการประเมินเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 
 

• ความตองการใชไฟฟาและความรอน ( Electricity and Heat Demand) 
หนวยเปน MW, MWh/ป, ตันไอน้ํา/ช่ัวโมง, ความดันและอุณหภูมิไอน้ําท่ีตองการ เพื่อนําคาความตองการใช
พลังงานความรอนหรือไฟฟาดังกลาว มาคํานวณหาปริมาณความตองการใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเพื่อผลิต
พลังงานดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีปริมาณกาซชีวภาพมีมากกวาความตองการใชพลังงานภายในโรงงาน ทาง
โครงการอาจจะพิจารณาทางเลือกในการนํากาซชีวภาพดังกลาวมาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อจําหนายเขาระบบ หรือ
กรณีท่ีปริมาณกาซชีวภาพมีไมเพียงพอตอความตองการ ก็อาจพิจารณานําพลังงานจากแหลงอื่นๆ มาใชเสริม 
เชน การนําพลังงานไฟฟาจากสายสงมาใชรวมกับพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากกาซชีวภาพ หรือการใชหัวเผาที่
สามารถใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพและน้ํามันเตารวมกันได เปนตน 
 

3. วิธีการประเมินโครงการกอนการติดต้ัง 
 
การประเมินความเหมาะสมของโครงการ จะตองพิจารณาในประเด็นหลักตางๆ ดังนี้ 
การประเมินความเหมาะสมดานเทคนิค อาทิ 

• ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 

• เทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเลือกใช 

• การคาดการณปริมาณน้ําเสียจากขอมูลสถิติ 

• ประสบการณของผูออกแบบ 

• ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย 

• การติดตั้งระบบความปลอดภัยตางๆ  

• มาตรฐานในการจัดการควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
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การประเมินความเหมาะสมดานการเงิน อาทิ 

• ผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะหงบกระแสเงินสดของโครงการ 

• สัญญาและบทปรับตางๆ 
 

4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดต้ัง 
 

ตรวจติดตามสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบตางๆ ไดแก 

• ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสามารถแสดงในรูป % ของสารอินทรียท่ี
สามารถกําจัดไดเมื่อปอนน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย (%BOD removal หรือ 
%COD removal) 

• ปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตได 

• สมรรถนะและประสิทธิภาพการนํากาซชีวภาพไปผลิตไฟฟาหรือความรอน 

• คุณสมบัติน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดท่ีระบบบําบัดข้ันหลัง ตองผานเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนด 

 
5. ขอจํากัดของเทคโนโลยี/ขอควรระวัง 

 
ควรพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียหรือของเสียจากโรงงานใหเหมาะสมกับ
คุณลักษณะและปริมาณของน้ําเสีย กรณีผลิตไฟฟาดวยการปอนเขาเครื่องยนตกาซ ควรมีการ
ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพกาซ เพื่อดักจับเอาฝุนละออง ไอน้ํา และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 
ท่ีปะปนอยูในกาซชีวภาพออกกอน เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 1 ภาคผนวก ค. คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2553  
  

 

 4-16 

 
 

6. กรณีตัวอยาง 
 

ฟารมเลี้ยงสุกร “โวชองฟารม” 
 
  กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศ และไดกาซชีวภาพมาผลิตไฟฟาปอนเขาโรงงาน ท่ี
เหลือจําหนายเขาระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมภิาคในรูปแบบของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 
 
การดําเนินการ : 
 

1. ถังหมักน้ําเสีย (Digester) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 เมตร จาํนวน 7 ถัง 
2. บอหมักแบบรางและระบบเก็บสํารองกาซชีวภาพ 
3. ระบบตากกากตะกอนจุลินทรียสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
4. ระบบปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ 
5. เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 120 kW จํานวน 1 เครื่อง 

 
ปจจุบันทางฟารมเดินเครื่องยนตผลิตไฟฟาเฉพาะชวงเวลา ON-Peak คิดเปน 13 ช่ัวโมง (9.00-22.00 น.) และใช
ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาควันละ 11 ช่ัวโมงในชวง OFF-Peak (22.00-9.00 น.) โดยไฟฟาท่ีผลิตไดจะใชใน
ฟารมสุกรประมาณ 70% ท่ีเหลืออีก 30% ขายเขาระบบการไฟฟา และในอนาคตคาดวาจะเดินเครื่องท่ีกําลังการ
ผลิตสูงสุด 120 kW ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อเพิ่มรายไดและเพิ่มอัตราการตอบแทนการลงทุนระบบดังกลาว 
   
 
คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน 

• เงินลงทุนระบบบําบัดและเครื่องยนตผลิตกาซชีวภาพ 
      6,481,100 บาท 

• ผลประหยัด    253,836  บาท/ป 

• ระยะเวลาคืนทุน      25.5  ป 
 

ผลการประเมิน 

• กรณีฟารมสามารถเดินระบบไดเต็มกําลังการผลิตท่ี 120 kW 24 ชม. 
ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4.54 ป 
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คํานํา 
 

ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 47 (3) กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
หนาที่ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพ
วัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎหมาย ประกอบกับ
มาตรา 48/1 กําหนดใหอํานาจแกอธิบดีในการอนุญาตใหบุคคลและนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ดังกลาวแทนพนักงานเจาหนาที่ได ทั้งนี้ ตองกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การอนุญาตและการตอ
อายุใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลและอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง 

เนื่องจากกฎกระทรวงดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงยังไม
สามารถใหใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแกบุคคลและนิติบุคคลใดได ดังนั้น              
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดจัดทําคูมือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขึ้นมากอน เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หรือผูที่ทําหนาที่ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงานตามขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน ใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับการ
ตรวจสอบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม รวมถึงการใหการรับรองผลการตรวจสอบ
ดังกลาวแกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตอไป  

 
 
 
 

สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน 
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 



สารบัญ 
 

 หนา 

1. หลักเกณฑในการตรวจสอบการจัดการพลังงาน 1 
2. ขอกําหนดในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 3 

2.1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 4 
2.2 การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบื้องตน 6 
2.3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 7 
2.4 การประเมินศกัยภาพการอนรัุกษพลังงาน 9 
2.5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม  
 และกิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 10 
2.6 การดําเนนิการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห 
 การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 12 
2.7 การตรวจตดิตามและประเมนิการจัดการจดัการพลังงาน  14 
2.8 การทบทวน วเิคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 16 

ภาคผนวก 
ก กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
 ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
ข ประกาศกระทรวงพลังงานเรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจดัการพลังงาน 

 ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
ค รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน 
ง รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
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1  
หลกัเกณฑในการตรวจสอบการจัดการพลังงาน 

 
  การตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงานนั้น เปนสิ่งสําคัญที่จะบงบอกถึงความสามารถของ
การจัดการพลังงาน และการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดังนั้น เกณฑการตรวจสอบจึง
ตองมีความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน มีความชัดเจน และเหมาะสมเพื่อเปนเครื่องมือใน
การตรวจสอบ และจัดลําดับความสามารถของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการจัดการดานพลังงาน และ
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ หรือผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบมีแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล จึงไดจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบ
การจัดการพลังงาน พรอมระบุถึงหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาความไมสอดคลองที่เกิดขึ้นในการดําเนินการวา 
ประเด็นใดเปนความรายแรง (Major) และประเด็นใดบางเปนความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง (Minor) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

การตัดสินใจวาประเด็นใดสอดคลองกับขอกําหนดวิธีการจัดการพลังงานก็ตอเมื่อ ผลการปฏิบัติตอง
สอดคลองกับขอกําหนด โดยมีหลักฐานที่เกี่ยวกับการสัมภาษณบุคคลที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ พิจารณาจาก
เอกสารและบันทึก ตรวจจากสถานที่ปฏิบัติจริงแลวมีความเหมาะสม ครบถวนและถูกตอง 

2. ประเภทของความไมสอดคลองกับวิธีการจัดการพลังงาน 
2.1 รายแรง (Major) คือ ไมมีเอกสารในการจัดการพลังงาน หรือบุคคลสวนใหญไมทราบเรื่อง

การจัดการพลังงาน หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติในเรื่องตางๆ ตามที่ขอกําหนดวิธีการจัด
การพลังงานระบุไวโดยส้ินเชิง 

2.2 ไมรายแรง (Minor) คือ ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ไมสอดคลอง
หรือมีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติบางสวน 

3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ดําเนินการเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุม ในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นปฏิบัติหรือดําเนินวิธีการจัดการพลังงานยังไมสอดคลอง
กับขอกําหนด หรือในกรณีที่ดําเนินวิธีการจัดการพลังงานแลวโดยไมพบขอบกพรอง แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง
การดําเนินการใหดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม 



2 

4. การตัดสินผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน 
4.1 กรณีที่ผลการตรวจสอบสอดคลองกับวิธีการจัดการพลังงานทั้งหมด ทุกๆ ขอกําหนดที่

ตรวจ ใหตัดสินผล “ผานการตรวจสอบ” 
4.2 กรณีที่พบความไมสอดคลองกับขอกําหนดเปนประเภทไมรายแรง (Minor) ใหระบุผลการ

ตรวจสอบ “ผานการตรวจสอบแตตองแกไข” ซ่ึงโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตองแกไข 
โดยสงหลักฐานเปนเอกสาร หรือรูปถายเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได 

4.3 กรณีที่พบความไมสอดคลองเปนประเภทรายแรง (Major) ในขอกําหนดใดขอกําหนด
หนึ่งเทานั้น ใหตัดสินผลการตรวจสอบ “ไมผานการตรวจสอบ” 
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2  
ขอกําหนดในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ หรือผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบ ไดเขาใจถึงประเด็นตางๆ ที่จะตอง

ดําเนินการตรวจสอบแตละขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน จึงไดนําขอกําหนดวิธีการจัดการพลังงานแตละ
ขอจากกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) มาแสดงพรอมกับการอธิบายถึงประเด็นหลักที่ตองตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอง
กับประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ข) และอธิบายถึงหลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลองตามขอกําหนด
ของวิธีการจัดการพลังงาน โดยมีรายการตรวจการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน ปรากฏในภาคผนวก ค และ ง  
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2.1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 
ขอกําหนด 

  
ประเด็นหลักท่ีตองตรวจสอบ 

1. มีการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือไม 
2. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานฯ ไดจัดทําเปนเอกสารและลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม 
3. การกําหนดโครงสรางของคณะทํางานฯ มีความเหมาะสมกับโครงสรางของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมหรือไม 

“ขอ 5 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด

การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม

 นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือ
 กิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
 นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
 จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
 เจาของอาคารควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
 การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม
 กฎกระทรวงนี้” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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4. การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ สอดคลองกับสาระสําคัญทุก ขอ
ของกฎกระทรวงขอ 5 หรือไม 

5. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ใหบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบ
อยางทั่วถึงหรือไม 

6. ตรวจสอบวาวิธีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เหมาะสมหรือไม และมีผลตอการรับทราบ
ของบุคลากรอยางทั่วถึงหรือไม  

7. มีเอกสาร/หลักฐานยืนยันวาบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ไดรับทราบอยางทั่วถึงวามี
การแตงตั้งคณะทํางานฯ 

8. อ่ืนๆ (ถามี) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เปนเอกสาร 
2. ไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ  
3. ไมมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการใดๆ  
4. อ่ืนๆ (ถามี) 

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เปนเอกสาร แตไมไดลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุม 
2. มีการกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ โดยสอดคลองกับสาระสําคัญใน

บางขอในกฎกระทรวงขอ 5 
3. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการตางๆ แตบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง 
4. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 
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2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
 
ขอกําหนด 

 
ประเด็นหลักท่ีตองตรวจสอบ 

1. มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน และใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน 
(Energy Management Matrix : EMM) หรือไม 

2. มีการประเมินในหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และไดนําผลการ
ประเมินดังกลาวมาพิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม และการประเมินตองครบทั้ง 
6 องคประกอบตามที่กําหนดใน EMM 

3. ดูวามีเอกสารหรือแบบประเมินฯ ตามขอ 2 หรือไม 
4. อ่ืนๆ (ถามี) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอยตามโครงสราง และ

ภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
2. อ่ืนๆ (ถามี) 

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. มีการประเมินฯ ไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
2. มีการประเมินฯ ตามขอ 1 แตไมครบทั้ง 6 องคประกอบที่กําหนดใน EMM 
3. มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินฯ ตามขอ 1 ไมครบ 
4. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 

“ขอ 3 วรรคสองในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้ง
แรก ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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2.3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 
 
ขอกําหนด 

 
ประเด็นหลักท่ีตองตรวจสอบ 

1. มีนโยบายอนุรักษพลังงานหรือไม 
2. นโยบายฯ ไดจัดทําเปนเอกสาร และลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมหรือไม 
3. เนื้อหาของนโยบายฯ มีสาระสําคัญสอดคลองกับขอกําหนดทุกขอในกฎกระทรวงขอ 4 หรือไม 

“ขอ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจตั้งคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 

นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการจัด
การพลังงาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด

การพลังงาน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการ
อ่ืนที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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4. มีการเผยแพรนโยบายฯ ใหบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบอยางทั่วถึง และ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ ไดหรือไม 

5. ตรวจสอบวิธีการเผยแพรนโยบายฯ วาเหมาะสมหรือไม และมีผลตอการรับทราบอยางทั่วถึง และ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ ไดหรือไม  

6. มีเอกสาร/หลักฐานยืนยันวาบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ไดรับทราบอยางทั่วถึง และ
ปฏิบัติตามนโยบายไดหรือไม 

7. อ่ืนๆ (ถามี) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
2. ไมมีการกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของนโยบายฯ เลย 
3. ไมมีการเผยแพรนโยบายฯ ดวยวิธีการใดๆ เลย 
4. อ่ืนๆ (ถามี) 

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. นโยบายฯ ไมไดลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
2. มีการกําหนดนโยบายฯ สอดคลองกับสาระสําคัญในบางขอในกฎกระทรวงขอ 4 
3. มีการเผยแพรนโยบายฯ ดวยวิธีการตางๆ แตบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบ

ไมทั่วถึง และไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได 
4. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 
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2.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 
ขอกําหนด 

 
ประเด็นหลักในการตรวจสอบ 

1. มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดหรือไม 

2. ตรวจผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ถูกตองหรือไม 
3. อ่ืนๆ (ถามี) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานทุกขอกําหนด ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
2. อ่ืนๆ (ถามี) 

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานไมครบทุกขอกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
2. ผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานไมถูกตอง 
3. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 

“ขอ 6 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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2.5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน 

 
ขอกําหนด 

 
ประเด็นหลักในการตรวจสอบ 

1. มีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานเปนรอยละของปริมาณการใชพลังงานเดิม หรือเปน
ระดับการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรือระดับการใชพลังงานตอหนวยบริการ 
(สําหรับอาคารควบคุม) หรือไม 

2. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหรือไม 

3. มีการจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานหรือไม 
4. แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน มีความเหมาะสมกับบุคลากรของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแตละระดับหรือไม 
5. มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหบุคลากรในโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบอยางทั่วถึงหรือไม 
6. ตรวจผลของการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน (ดานไฟฟาและดานความรอน) ถูกตองหรือไม 
7. อ่ืนๆ (ถามี) 

“ขอ 7 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่
ใชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการ
ดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดย
ใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อ
เปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และ
เผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 
2. ไมมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 
3. ไมมีการกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
4. ไมมีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกจิกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหบคุลากรของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอยางทั่วถึง 
5. อ่ืนๆ (ถามี) 

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. ผลการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและความรอนไมถูกตอง 
2. มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน แตบุคลากรของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไมทั่วถึง 
3. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 
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2.6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน 

 
ขอกําหนด 

 
ประเด็นหลักท่ีตองตรวจสอบ 

1. มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน มีการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือไม 

2. ตรวจผลของการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่ได
ดําเนินไปแลวถูกตองหรือไม 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการจัดฝกอบรม และจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานหรือไม 

4. อ่ืนๆ (ถามี) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน และการดําเนินการตรวจสอบและ

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
2. ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการจัดฝกอบรม และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในแตละมาตรการ

อนุรักษพลังงานไมถูกตอง 

“ขอ 8 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ 7 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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2. ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและ/หรือกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว 

3. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 
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2.7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 
ขอกําหนด 

 
ประเด็นหลักท่ีตองตรวจสอบ 

1. การตรวจประเมินการจัดการพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หรือไม 

2. มีคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเปนเอกสาร และลงนามโดย
ผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม 

3. องคประกอบของคณะผูตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสมหรือไม 
4. มีการเผยแพรคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ ใหบุคลากรในแตละหนวยงานตามโครงสรางของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบหรือไม  
5. คณะผูตรวจประเมินฯ มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดําเนินงานและจัดทําเอกสารการตรวจ

ประเมินหรือไม 
6. ดูเกณฑการตดัสินใจในการตรวจประเมนิใชเกณฑอะไร  
7. มีเอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงถึงการรับทราบอยางทั่วถึงของบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ในการแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ 
8. อ่ืนๆ (ถามี) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
2. ไมมีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
3. ไมมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะตรวจประเมินฯ ใหบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ทราบ 

“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน  รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 



15 

4. อ่ืนๆ (ถามี) 

ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แตไม

ครบทุกองคประกอบของวิธีการจัดการพลังงาน 
2. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน แตบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

รับทราบไมทั่วถึง 
3. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 
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2.8 การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

ขอกําหนด 

 
ประเด็นหลักท่ีตรวจสอบ 

1. มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือไม 

2. มีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน เขาสูการพิจารณาทบทวน 
วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือไม 

3. มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานเปนระยะๆ ตลอดในรอบป
หรือไม 

4. มีเอกสาร/หลักฐานแสดงวามีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
เปนระยะๆ หรือไม 

5. มีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานครบทุกองคประกอบของ
วิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดหรือไม 

6. อ่ืนๆ (ถามี) 

หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง 

ระดับรายแรง (Major) 
1. ไมมีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
2. ไมมีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานมานําเสนอคณะทํางานการจัด

การพลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป 
3. ไมมีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
4. อ่ืนๆ (ถามี) 

“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 
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ระดับไมรายแรง (Minor) 
1. มีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานแตไมครบทุกองคประกอบ

ของวิธีการจัดการพลังงาน 
2. อ่ืนๆ (ถามี) 

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง 



 

 

รายงาน 

ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน 

ของ 

 

โรงงาน/อาคาร…………………TSIC-ID………… 

บริษัท............................จํากัด 

 

 

 

โดย 

 

พนักงานเจาหนาที ่

 

 



 

   

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
 

สรุปความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดทําการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

   

  

  

  

  

  
 

ผลสรุปการตรวจสอบและรับรองฯ 

� ผานการตรวจสอบและรับรองฯ       

พนกังานเจาหนาที่ขอรับรองวา รายงานการจดัการพลงังานของโรงงาน/อาคาร   

TSIC-ID                                   บริษัท                                                               จํากัด ไดผานการ

ตรวจสอบและใหการรับรองการจัดการพลังงานเมื่อวันที่                                         โดยมีความครบถวน

และถูกตองตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ พรอมทั้งไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และไดแนบ

เอกสารประกอบดังนี ้  

 � รายการตรวจสอบการจัดการพลงังาน 

 � รายงานการจัดการพลังงาน 
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ง. 2 รายการตรวจสอบ (Check List)       
การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

1. คณะทาํงานด้านการจดัการพลงังาน

1.1 มกีารจดัใหม้คีณะทํางานดา้นการจดัการพลงังานเป็นเอกสารและ

ลงนามโดยผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุม

1.2 โครงสรา้งคณะทํางานฯ เหมาะกบัโครงสรา้งการบรหิารของ

โ /  ไ ้ ่ ้ ิ ั  ป็

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุรายการตรวจประเมิน หลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ไดแก ผบูรหารระดบสงู เปน

หวัหน้า/ประธานคณะทํางาน ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานทุกคนเป็น

เลขานุการและคณะทํางาน ตวัแทนทุกฝา่ยเป็นคณะทํางาน ฯลฯ 

เป็นตน้

1.3 อํานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและคณะทํางานสอดคลอ้งกบั

ขอ้กําหนดทุกขอ้ในกฎกระทรวงขอ้ 5

1.4 มกีารเผยแพร่คาํสัง่แต่งตัง้คณะทํางานฯ ดว้ยวธิกีารใดวธิกีาร

หนึ่งหรอืหลายวธิกีารประกอบกนั เพือ่ใหบุ้คลากรในโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถงึ

1.5 วธิกีารเผยแพร่คาํสัง่แต่งตัง้คณะทํางานฯ มคีวามเหมาะสมและมี

ผลต่อการรบัทราบของบุคลากรอยา่งทัว่ถงึ

1



ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุรายการตรวจประเมิน หลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

1.6
มเีอกสาร/หลกัฐานทีย่นืยนัไดว้า่บุคลารกรในโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถงึวา่มกีารแต่งตัง้คณะทํางานฯ

1.7 อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในช่องหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบหุลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

3. ในกรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณีทีร่ะบวุา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของการจดัการพลงังานและ 

Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)

2



ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น

2.1 มกีารประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งตน้โดยใช้

ตารางประเมนิการจดัการพลงังาน (Energy Management 

Marrix : EMM) ทัง้ในระดบัหน่วยงานยอ่ยตามโครงสรา้งของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และในระดบัภาพรวมของโรงงาน

ควบคม/อาคารควบคม

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุรายการตรวจประเมิน หลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

3

ควบคุม/อาคารควบคุม

2.2 การประเมนิฯ ในระดบัหน่วยงานยอ่ยและภาพรวมของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมครอบคลุมการประเมนิครบ 6 

องคป์ระกอบตามทีก่ําหนดใน EMM

2.3 มเีอกสาร/หลกัฐานแบบประเมนิตามขอ้ 2.1

2.4 อื่นๆ (ถา้ม)ี

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในช่องหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบหุลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

3. ในกรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณีทีร่ะบวุา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของการจดัการพลงังานและ 

Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)

3



ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

3. นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน

3.1 มกีารจดัทาํนโยบายอนุรกัษ์พลงังานเป็นเอกสาร และลงนามโดยผูบ้รหิาร

ระดบัสงูหรอืเจา้ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

3.2 เนื้อหาของนโยบายฯ มสีาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทุกขอ้ใน

กฎกระทรวงขอ้ 4

3.3 มกีารเผยแพรน่โยบายฯ ดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งหรอืหลายวธิกีาร

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุรายการตรวจประเมิน หลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

4

มการเผยแพรนโยบายฯ ดวยวธการใดวธการหนงหรอหลายวธการ

ประกอบกนัเพื่อใหบุ้คลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบอยา่ง

ทัว่ถงึและปฏบิตัติามนโยบายฯ ได้

3.4 วธิกีารเผยแพรน่โยบายฯ มคีวามเหมาะสม และมผีลต่อการรบัทราบอยา่ง

ทัว่ถงึและปฏบิตัติามนโยบายฯ ได้

3.5 มเีอกสาร/หลกัฐานทีย่นืยนัไดว้า่บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ไดร้บัทราบนโยบายอยา่งทัว่ถงึและปฏบตัติามนโยบายได้

3.6 อื่นๆ (ถา้ม)ี

หมายเหตุ : 1. ทาํเครื่องหมาย  ในชอ่งหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณทีีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณทีีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบุหลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

3. ในกรณทีีม่ีหลกัฐาน ใหท้าํเครื่องหมาย  ในชอ่งสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณทีีร่ะบุวา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมผีลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการจดัการพลงังานและ 

Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)

4



ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

4. การประเมินศกัยภาพการอนุรกัษ์พลงังาน

4.1

(1) องคก์ร

(2) ผลติภณัฑ ์(สาํหรบัโรงงานควบคุม) 

การบรกิาร (สาํหรบัอาคารควบคม)

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังานตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด ไดแ้ก่การประเมนิระดบั 

การบรการ (สาหรบอาคารควบคุม)

(3) เครื่องจกัร/อุปกรณ์หลกั

4.2

(1) ระบบไฟฟ้า

(2)
การใชไ้ฟฟ้าและเชือ้เพลงิ/พลงังานหมุนเวยีนในรอบปี (ม.ค.-ธ.ค)

(3) การใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า

(4)
สดัสว่นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/เชือ้เพลงิแยกตามระบบทีก่ําหนด

การประเมนิระดบัองคก์รตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มลู ตรวจวดัและวเิคราะห์

ขอ้มลูดงัต่อไปนี้

5



ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

4.3

(1) แผนผงักระบวนการผลติและคาํอธบิาย

(2) การใชพ้ลงังานจาํเพาะต่อหน่วยผลผลติในรอบปี (ม.ค.-ธ.ค.)

4.4

(1) การใชพ้ลงังานจาํเพาะของพืน้ทีใ่ชส้อย 

(ทุกประเภทอาคารควบคุม)

(2) การใชพ้ลงังานจาํเพาะของจาํนวนคนไขใ้น 

(กรณีอาคารโรงพยาบาล)

(3) การใชพ้ลงังานจาํเพาะของจาํนวนหอ้งทีจ่าํหน่ายได ้

(กรณีอาคารโรงแรม)

การประเมนิระดบับรกิาร (สาํหรบัอาคารควบคุม) ตอ้งมกีารรวบรวม

ขอ้มลูตรวจวดัและวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้  

การประเมนิระดบัผลติภณัฑแ์ต่ละผลติภณัฑ ์(สาํหรบัโรงงานควบคุม) 

ตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มลูตรวจวดัและวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

( )

4.5

(1) ประเมนิการใชพ้ลงังานในเครื่องจกัร/อุปกรณ์หลกัโดยใหแ้ยกเป็น

หน่วยงานยอ่ยทีม่กีารใชพ้ลงังาน (สาํหรบัโรงงานควบคุม)ราย

อาคารและหน่วยงานยอ่ยในอาคารทีม่กีารใชพ้ลงังาน (สาํหรบั

อาคารควบคุม)

(2) บนัทกึขอ้มลูใชพ้ลงังานไฟฟ้า/พลงังานความรอ้นทีม่นียัสาํคญัของ

เครื่องจกัร/อุปกรณ์หลกั

การประเมนิระดบัเครื่องจกัร/อุปกรณ์หลกั เพือ่คน้หาการใชพ้ลงังานทีม่ี

นยัสาํคญัในการกําหนดมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานโดยการรวบรวมขอ้มลู

ตรวจวดัและวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี้ 

6



ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

4.6

4.7

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในช่องหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบหุลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

ผลตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลูการตรวจวดั

และผลการวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ ตามขอ้ 4.1-4.5 เป็นไปตามหลกั

วศิวกรรม

อื่นๆ (ถา้ม)ี

3. ในกรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณีทีร่ะบวุา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของการจดั

การพลงังานและ Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)

7



ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

5. การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน

5.1 มกีารกําหนดเป้าหมายการอนุรกัษพ์ลงังานทีต่อ้งการลดลงเป็นรอ้ย

ละของปรมิาณการใชพ้ลงังานทีใ่ชเ้ดมิหรอืกําหนดระดบัการใช้

พลงังานต่อหนึ่งหน่วยผลผลติ (สาํหรบัโรงงานควบคุม) หรอืกําหนด

ระดบัการใชพ้ลงังานต่อหน่วยบรกิาร (สาํหรบัอาคารควบคุม)

5 2 มภีาพรวมของมาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนรกัษ์

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุรายการตรวจประเมิน หลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

5.2 มภาพรวมของมาตรการและเปาหมายในการดาเนนการอนุรกษ

พลงังาน โดยแยกเป็นมาตรการดา้นไฟฟ้าและความรอ้น

5.3 มแีผนอนุรกัษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและดา้นความรอ้น

8



ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุรายการตรวจประเมิน หลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

5.4 มรีายละเอยีดของมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานทัง้ดา้นไฟฟ้า

และความรอ้น ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) ลาํดบัมาตรการ 

(2) ชื่อมาตรการ 

(3) ผูร้บัผดิชอบมาตรการและตําแหน่ง 

(4) อุปกรณ์ทีป่รบัปรุง  

(5) จาํนวนอุปกรณ์ทีป่รบัปรุง  

(6) สถานทีป่รบัปรุง 

(7) สาเหตุการปรบัปรุง  

(8) เป้าหมายเชงิปรมิาณ 

(9) ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งองิก่อนการปรบัปรุง 

(10) ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรบัปรุง 

(11) เงนิลงทนทัง้หมด ( ) ุ

(12) ระยะเวลาคนืทุน 

(13) รายละเอยีดการดําเนินการปรบัปรุง 

(14) วธิกีารตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรบัปรุง 

(15) แสดงวธิกีารคาํนวณประกอบ

5.5 ผลการตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลู การตรวจวดั

และวเิคราะหข์อ้มลูของมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและ

ความรอ้นเป็นไปตามหลกัวศิวกรรม

5.6 มแีผนการฝึกอบรมและกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน
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ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุรายการตรวจประเมิน หลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

5.7 แผนการฝึกอบรมและกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานมคีวาม

เหมาะสมกบับุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่ละระดบั

5.8 มกีารเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์

พลงังานใหบุ้คลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่ละระดบั

ไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถงึ

5.9 อื่นๆ (ถา้ม)ี

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในช่องหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบหุลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

3. ในกรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณีทีร่ะบวุา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของการจดัการพลงังานและ 

Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

6. การดาํเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏิบตัิตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลงังาน

6.1

(1)

มกีารตดิตามผลดําเนินการตามแผนอนุรกัษพ์ลงังาน การตรวจสอบและวเิคราะห์

การปฏบิตัติามเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังานเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด โดยดําเนินการดงันี้ 

 
ตดิตามผลการดําเนินงานแต่ละมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานทีก่ําหนดไวใ้น

ป้ ั ์ ั  โ ํ ิ ่

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

(1.1) ไดด้ําเนินการตามแผน หรอื

(1.2) ไมด่ําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรอื

(1.3) ลา่ชา้ เนื่องจากสาเหตุใด

(2)

2.1 ชื่อมาตรการ

2.2 ลาํดบัของมาตรการ

2.3 ระยะเวลาดําเนินการ แยกเป็นการดําเนินการตามแผน และการ

ดําเนินการจรงิ

2.4 สถานภาพการดําเนินการ

ตรวจสอบและวเิคราะหก์ารปฏบิตัติามมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานทัง้

มาตรการไฟฟ้าและความรอ้นโดยตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้

เปาหมายและแผนอนุรกษพลงงาน โดยตรวจสถานภาพการดําเนนการวา
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ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

2.5 เงนิลงทุน แยกเป็นลงทุนตามแผน และลงทุนจรงิ

2.6 ผลการอนุรกัษพ์ลงังาน แยกเป็น ตามเป้าหมาย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิโดย

แสดงทัง้ปรมิาณพลงังานและมลูคา่ทีป่ระหยดัได้

2.7 ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ระหวา่งดําเนินการ

2.8 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ

6.2

6.3

(1) ไดด้ําเนินการตามแผน หรอื

(2) ไมด่ําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรอื

้ ื่ ใ

ผลการตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มลู การตรวจวดัและวเิคราะห์

ขอ้มลูของมาตรการอนุรกัษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้าและความรอ้นเป็นไปตามหลกั

วศิวกรรม

มกีารตดิตามผลการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมสง่เสรมิการ

อนุรกัษพ์ลงังาน โดยตอ้งมรีายละเอยีดดงันี้

(3) ลา่ชา้ เนืองจากสาเหตุใด

6.4 อื่นๆ (ถา้ม)ี

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในช่องหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบหุลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

3. ในกรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณีทีร่ะบวุา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของการจดั

การพลงังานและ Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

7. การตรวจติดตาม และประเมินการจดัการพลงังาน

7.1

(1)

(2)

แต่งตัง้คณะผูต้รวจประเมนิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร

ดําเนินการตรวจตดิตามการดําเนินการจดัการพลงังานในทก

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

มกีารตรวจตดิตาม และประเมนิการจดัการพลงังานเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศกําหนด โดยมกีารดําเนินการ

ดงันี้ 

(2)

(2.1) คณะทํางานดา้นการจดัการพลงังาน

(2.2) การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งตน้

(2.3) นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน

(2.4) การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน

(2.5) การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังาน

(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวเิคราะหก์ารปฏบิตัติาม

เป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังาน

ดาเนนการตรวจตดตามการดาเนนการจดการพลงงานในทุก

องคป์ระกอบของวธิกีารจดัการพลงังาน ดงันี้

13



ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

(2.7) การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน

(2.8) ทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังาน

7.2

7.3

7.4

7.5

มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะผูต้รวจประเมนิการจดัการพลงังานในองคก์รเป็น

เอกสารและลงนามโดยผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืเจา้ของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมหรอืไม่

องคป์ระกอบของคณะผูต้รวจประเมนิฯ มคีวามเหมาะสมทัง้คุณวุฒิ

ประสบการณ์ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารจดัการพลงังาน

มกีารเผยแพร่คาํสัง่แต่งตัง้คณะผูต้รวจประเมนิฯใหบุ้คลากรในโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมทราบอยา่งทัว่ถงึ

การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังานของคณะผูต้รวจ

ประเมนิฯ ไดพ้จิารณาจากเอกสาร/หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารจดั

7.6

ฐ

การพลงังาน โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสนิจากเอกสาร/หลกัฐานวา่มหีรอืไมม่ ี

และตรวจความถูกตอ้งครบถว้นหรอืไมค่รบ รวมทัง้มขีอ้เสนอแนะควร

ปรบัปรุงหรอืไมใ่นแต่ละวธิกีารจดัการพลงังานทีโ่รงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมไดด้ําเนินการไปแลว้

มเีอกสาร/หลกัฐานทีแ่สดงถงึการรบัทราบอยา่งทัว่ถงึของบุคลากรใน

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตัง้คณะผูต้รวจประเมนิฯ
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ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

7.7

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในช่องหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบหุลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

อื่นๆ (ถา้ม)ี

3. ในกรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณีทีร่ะบวุา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมี

ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการจดัการพลงังานและ Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)

15



ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ : ประจาํปี :

TSIC-ID : วนัที่ :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

8. การทบทวน วิเคราะหแ์ละแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน

8.1

(1) นําผลการตรวจตดิตาม และประเมนิการจดัการพลงังานทีไ่ด้

จากการตรวจตดิตามของคณะผต้รวจประเมนิในขอ้ 7 มา

รายการตรวจสอบ (Check List) การจดัการพลงังาน 8 ขัน้ตอน

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

มกีารทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังานเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรปีระกาศ

กําหนด โดยมกีารดําเนินการดงันี้  

รายการตรวจประเมิน

(2)

(2.1) คณะทํางานดา้นการจดัการพลงังาน

(2.2) การประเมนิสถานการณ์การจดัการพลงังานเบือ้งตน้

จากการตรวจตดตามของคณะผตูรวจประเมนในขอ 7 มา

นําเสนอในทีป่ระชุมคณะทํางานดา้นการจดัการพลงังาน เพือ่

พจิารณาทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังานในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

การทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังานตอ้งครอบคลุมองคป์ระกอบของวธิกีารจดั

การพลงังานดงันี้
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ภาคผนวก ข.

ไม่มี มี (ระบุ) สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ลาํดบัที่ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุหลกัฐาน ความสอดคล้อง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

(2.3) นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน

(2.4) การประเมนิศกัยภาพการอนุรกัษพ์ลงังาน

(2.5) การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรกัษพ์ลงังาน

(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวเิคราะหก์ารปฏบิตัิ

ตามเป้าหมายแลแผนอนุรกษัพ์ลงังาน

(2.7) การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน

8.2

8.3

8.4 มผีลการทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังานทีค่รบทกองคป์ระกอบของวธิกีารจดัการพลงังานตามขอ้

มเีอกสาร/หลกัฐาน แสดงวา่มกีารทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ข

ขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังานเป็นระยะๆ

มกีารทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดั

การพลงังานโดยคณะทํางานเป็นระยะๆ ตลอดในรอบปี

8.5

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในช่องหลกัฐานวา่ไม่มี ในกรณีทีไ่มม่เีอกสารหรอืหลกัฐานในหวัขอ้นัน้ๆ

2. กรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหร้ะบหุลกัฐานทีม่อียูใ่นหวัขอ้นัน้ๆ

การพลงงานทครบทุกองคประกอบของวธการจดการพลงงานตามขอ

 8.1

3. ในกรณีทีม่ีหลกัฐาน ใหท้ําเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้อง และในกรณีทีร่ะบวุา่ไมส่อดคลอ้ง ใหบ้นัทกึดว้ยวา่เป็น Major หรอื Minor (Major= รา้ยแรงและมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของการ

จดัการพลงังานและ Minor=ไมร่า้ยแรง มคีวามคลาดเคลื่อนในเชงิปฏบิตั ิเอกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบ ฯลฯ)

อื่นๆ (ถา้ม)ี
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ภาคผนวก จ 
ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงตามประกาศ 

ของ พพ. 
 

 
 



Types Unit Kcal/Unit Toe/10**6Unit MJ/Unit 10**3 Btu/Unit 
Modern Energy      
1. Crude Oil 
2. Condensate 
3. Natural Gas 

3.1 Wet 
3.2 Dry 

4. Petroleum Products 
4.1 LPG 
4.2 Gasoline 
4.3 Aviation Fuel 
4.4 Kerosene 
4.5 Diesel 
4.6 Fuel Oil 
4.7 Bitumen 
4.8 Petrleum Coke 

5. Electricity 
6. Hydro-Electric 
7. Geothermal-Electric 
8. Coal (Import) 
9. Coke 
10. Anthracite 
11. Lignite 

11.1 Li 
11.2 Krabi 
11.3 Mae Moh 
11.4 Chae Khon 

Renewable Energy 
12. Fuel Wood 
13. Charcoal 
14. Paddy Husk 
15. Bagasse 
16. Garbage 
17. Saw Dust 
18. Agricultural Waste 

litre 
litre 

 
scf. 
Scf. 

 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
litre 
kg. 
kwh 
kwh 
kwh 
kg. 
kg. 
kg. 

 
kg. 
kg. 
kg. 
kg. 

 
kg. 
kg. 
kg. 
kg. 
kg. 
kg. 
kg. 

8,680 
7,900 

 
248 
244 

 
6,360 
7,520 
8,250 
8,250 
8,700 
9,500 
9,840 
8,400 
860 

2,236 
9,500 
6,300 
6,600 
7,500 

 
4,400 
2,600 
2,500 
3,610 

 
3,820 
6,900 
3,440 
1,800 
1,160 
2,600 
3,030 

860.00 
782.72 

 
24.57 
24.18 

 
630.14 
745.07 
817.40 
817.40 
861.98 
941.24 
974.93 
832.26 
85.21 

221.54 
941.24 
624.19 
653.92 
743.09 

 
435.94 
257.60 
247.70 
357.67 

 
378.48 
683.64 
340.83 
178.34 
114.93 
257.60 
300.21 

36.33 
33.07 

 
1.04 
1.02 

 
26.62 
31.48 
34.53 
34.53 
36.42 
39.77 
41.19 
35.16 
3.60 
9.36 
39.77 
26.37 
27.63 
31.40 

 
18.42 
10.88 
10.47 
15.11 

 
15.99 
28.88 
14.40 
7.53 
4.86 
10.88 
12.68 

34.44 
31.35 

 
0.98 
0.97 

 
25.24 
29.84 
32.74 
32.74 
34.52 
37.70 
39.05 
33.33 
3.41 
8.87 
37.70 
25.00 
26.19 
29.76 

 
17.46 
10.32 
9.92 
14.32 

 
15.16 
27.38 
13.65 
7.14 
4.60 
10.32 
12.02 
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๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Es = (hs - hw) x S x eff.



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Es = (hs - hw) x S x eff.



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Es = (hs - hw) x S x eff.



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Es = (hs - hw) x S x eff.



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)





ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ภาคผนวก ข


พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม

พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคผนวก ค

พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม

พ.ศ. ๒๕๔๐











ภาคผนวก ง



กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ  ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก จ

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน











พ.ศ. ๒๕๕๒



ภาคผนวก ฉ


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒




ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2552



















ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

พ.ศ. ๒๕๕๒





อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๘ วรรคสอง ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑  ในประกาศนี้



“โรงงานควบคุม”  หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นโรงงานควบคุมตามมาตรา ๘



“เจ้าของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมด้วย

 “อาคารควบคุม”  หมายความว่า อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอาคารควบคุม ตามมาตรา ๑๘



“เจ้าของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมด้วย



“ผู้ตรวจสอบและรับรอง”  หมายความว่า  ผู้มีอำนาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

“องค์กร” หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแล้วแต่กรณี

“ตรวจสอบ” หมายความว่า  สำรวจ  ตรวจวัด และเก็บข้อมูล

- ๒ -



“คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน”  หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   การดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม



“อุปกรณ์”  หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

“การใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ” หมายความถึง การใช้พลังงานที่มีสัดส่วนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร  ระบบ หรืออุปกรณ์ นั้น

หมวด ๑

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน





ข้อ ๒  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว

การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญให้พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด  การใช้พลังงาน  ชั่วโมงการใช้งาน และศักยภาพในการปรับปรุง

ข้อ ๓  ในการดำเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามข้อ ๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กร  ระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ  และระดับอุปกรณ์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้

 (๑) การประเมินระดับองค์กร  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งนี้เพื่อใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวมขององค์กร


 (๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในกรณีที่องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ     ที่สามารถแยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์หรือหลายบริการ    ให้เปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงาน 

- ๓ -

การผลิตสินค้าหรือบริการ โดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือการบริการและหาค่าการใช้พลังงาน     จำเพาะ (Specific  energy consumption) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้


(ก)  โรงงานควบคุม ให้หาค่าการใช้พลังงานจำเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต


(ข)  อาคารควบคุม ให้หาค่าการใช้พลังงานจำเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในอาคาร เช่น จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้    ในกรณีของโรงแรม  หรือจำนวนผู้ใช้บริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่     ใช้งานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น



(๓)  การประเมินระดับอุปกรณ์  ให้ประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญของแต่ละอุปกรณ์หลัก รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในแต่ละอุปกรณ์


         ข้อ ๔ ให้นำข้อมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามหมวดนี้    รวมเป็นหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งต้องส่งให้อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๒

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน





ข้อ ๕   เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ ๗ และข้อ ๘ ตามลำดับ 



ให้นำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้นตามข้อนี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน   การจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้



ข้อ ๖  ในการจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้นำข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และ

- ๔ -

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทำตามหมวด ๑ มาใช้ประกอบการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานด้วย



ข้อ ๗  การจัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามหมวดนี้ ให้แยกเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานรวมของปีที่ผ่านมา


(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ



ข้อ ๘  แผนอนุรักษ์พลังงานต้องจัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน  โดย    อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และวัตถุประสงค์ของการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ




(๒) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการโดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการดำเนินการ




(๓) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ  

 


(๔) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ




ข้อ ๙  ในการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้นในข้อ ๘ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดทำแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑)  ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(๒)  กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม 

(๓)  ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


- ๕ -

(๔)  ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม



ข้อ ๑๐  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง

หมวด ๓

การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงาน





ข้อ ๑๑  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจัดทำขึ้นตามหมวด ๒



ข้อ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลตามข้อ ๑๑ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมอบหมายให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทราบอย่างสม่ำเสมอ  



ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๑๒ ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวว่าเป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้หรือไม่



การตรวจสอบและวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อย สามเดือนต่อครั้ง และให้ดำเนินการเป็นรายมาตรการตามที่กำหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 



ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวว่า        การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด     ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม่

- ๖ -

บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้และเชื่อถือได้ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในรายงานผล การดำเนินการที่ต้องจัดทำตามข้อ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานต่อไป



ข้อ ๑๔  เมื่อได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการให้คณะทำงานด้าน การจัดการพลังงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่กำหนดในเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการดำเนินการ และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี)




(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแต่ละมาตรการ


(ข) ระยะเวลาดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและระยะเวลา         ที่เกิดขึ้นจริง


(ค)  สถานภาพการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง


(ง) เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง


(จ) ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง


(ฉ) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ


(ช) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 




(๓) สรุปผลการติดตามการดำเนินการของหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการดำเนินการ  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี) และจำนวนผู้เข้าอบรม




ให้นำรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน   ที่จัดทำขึ้นตามข้อนี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดี      ตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

- ๗ -

หมวด ๔

การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห์

และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน



ส่วนที่ ๑

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน





ข้อ ๑๕  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทำในลักษณะของการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง            ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้




(๑) ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมเพื่อแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร โดยประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระในการดำเนินการ




(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรและเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง




(๓) คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในส่วนของข้อกำหนดดังต่อไปนี้


(ก) การจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 


(ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นในกรณีที่นำวิธี         การจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก


(ค) การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงลายมือชื่อ       โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมและการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน


(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

- ๘ -


(จ) การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


(ฉ) การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน


(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน


(ซ) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน



ข้อ ๑๖  เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้        ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐาน      ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดส่งให้คณะผู้ตรวจประเมิน        การจัดการพลังงานภายในองค์กร



ข้อ ๑๗  ให้คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานตามข้อ ๑๖ ว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทำสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงานพร้อมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ส่งให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม



ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานที่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรจัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งรวมเป็น  ส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

ส่วนที่ ๒

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน





ข้อ ๑๘  หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรได้ดำเนินการตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามส่วนที่ ๑ แล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม           ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   โดยนำผลสรุปการตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน  

- ๙ -

ตามข้อ ๑๗ มาวิเคราะห์ความเหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม



ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองค์กรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ                  การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผลการทบทวนการดำเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวงกำหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง

หากเห็นควรปรับปรุงให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
 พร้อมแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่อง     แต่ละขั้นตอน

 

การประชุมตามวรรคสองต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม



ข้อ ๑๙  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำผลการทบทวน วิเคราะห์       และแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อ ๑๘ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    และในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว

ข้อ ๒๐  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมเผยแพร่ผลการประชุม ตลอดจน ผลการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง



ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานที่จัดขึ้นตามข้อ ๑๘ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๕

วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน





ข้อ ๒๑  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นประจำทุกปี 

- ๑๐ -

ในกรณีที่อธิบดีได้มีการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานการจัดการพลังงานดังกล่าวสามารถได้รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนส่งให้อธิบดีได้



ข้อ ๒๒  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำรายงานการจัดการพลังงานซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อ ๒๑ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้



ข้อ ๒๓  ให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง ดำเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้



(๑)  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



(๒)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น


(๓)  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน


(๔)  การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน


(๕)  การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


(๖)  การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน


(๗)  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน


(๘)  การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ข้อ ๒๔  การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการจัดการพลังงาน   ตามข้อ ๒๓ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- ๑๑ -




(๑)  พิจารณาความสอดคล้องในการดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม




(๒) เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกับข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนและถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อกำหนด และให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่าผ่านการตรวจสอบ




(๓)  เกณฑ์การพิจารณาความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ครบทุกข้อ หรือครบทุกข้อแต่มีข้อบกพร่องบางประการให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยแบ่งความไม่สอดคล้องออกเป็นสองประเภทดังต่อไปนี้


(ก)  ประเภทร้ายแรง(Major) หมายถึง การไม่มีเอกสารในการดำเนินการจัดการ พลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามข้อใด ข้อหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง



      การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง ได้แก่ 


(ก.๑)  การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร การไม่กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 


(ก.๒) การไม่ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นทั้งใน  หน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนำวิธีการ      จัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก 

(ก.๓) การไม่มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร การไม่กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง การไม่ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน      ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อใดเลยที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 

- ๑๒ -

(ก.๔)
การไม่กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่กำหนดแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ก.๕)
การไม่ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่ติดตามผลการดำเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ก.๖) การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นเอกสาร การไม่ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่นำผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนำเสนอคณะทำงานด้านการจัดการ  พลังงาน  เพื่อทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานในรอบปี การไม่มีผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(ก.๗) การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน    การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร รวมถึงการไม่เผยแพร่ในเรื่องของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดๆ ให้บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง


ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงาน          ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ

(2)   ประเภทไม่ร้ายแรง(Minor) หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง  ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ


การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภทไม่ร้ายแรง ได้แก่


(ข.๑)  การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

- ๑๓ - 


(ข.๒)  การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานสอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพ    การจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตามที่กำหนด การกำหนดนโยบายอนุรักษ์สอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน   และการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ         การจัดการพลังงานในบางข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ 


(ข.๓)  ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน และผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 


(ข.๔)  มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้ว   แต่บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้รับทราบไม่ทั่วถึง เป็นต้น


ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงาน          ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่าผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขในปีต่อไป



ข้อ ๒๕  ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ ๒๓ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองเสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดำเนินการจัดการพลังงานในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของวิธีการ             จัดการพลังงานหรือดำเนินการตามข้อกำหนดแล้วโดยไม่พบข้อบกพร่อง  แต่มีโอกาสที่จะปรับปรุง             การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม

- ๑๔ -



ข้อ ๒๖ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองจัดทำรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดำเนินการตามข้อกำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินว่ามีหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานให้ระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของหลักฐานกับข้อกำหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไม่สอดคล้องในกรณีร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดำเนินการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องตามข้อกำหนด



ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำรายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน   ที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้



ข้อ ๒๗ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนำรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้นตามข้อ ๒๖ มาจัดทำเป็นผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม    ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ



ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบและรับรอง พร้อมทั้งผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่ดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน     ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น

หมวด ๖

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน





ข้อ ๒๘  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ ๒๗ ให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี การจัดส่งรายงานดังกล่าว   ต้องประกอบด้วย รายงานการจัดการพลังงานตามข้อ ๒๑  และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามข้อ ๒๖

ข้อ ๒๙  การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่นซีดีไฟล์อิเลคทรอนิคส์ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- ๑๕ -




(๑) นำส่งด้วยตนเอง  




(๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ


ในการส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็น 

         วันส่งรายงาน
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		       ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

		๑๘



		

		๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน

		๑๘



		

		๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง

		



		

		        ของการจัดการพลังงาน

		๑๙



		

		๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน

		๑๙





- ๒ -

		

		หน้า



		๘.

		กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

		๑๙



		

		๘.๑  แหล่งเงินกองทุนฯ  

		๒๐



		

		๘.๒  วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ

		๒๐



		๙.

		สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ

		๒๑



		๑๐.

		การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์

		๒๑



		๑๑.

		บทกำหนดโทษ

		๒๒



		

		



		ภาคผนวก ก  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

		



		

		         (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

		



		ภาคผนวก ข  พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘



		ภาคผนวก ค  พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐

		



		ภาคผนวก ง  กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน

		



		

		       หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

		



		

		       พ.ศ. ๒๕๕๒ 

		



		ภาคผนวก จ  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบ

		



		

		        ด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

		



		ภาคผนวก ฉ  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน

		



		

		        ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Es = (hs - hw) x S x eff.



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)





ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ภาคผนวก ข


พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม

พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคผนวก ค

พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม

พ.ศ. ๒๕๔๐











ภาคผนวก ง



กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ  ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก จ

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน











พ.ศ. ๒๕๕๒



ภาคผนวก ฉ


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒




ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2552
















