คํานํา
การส่ งเสริ มงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมให้ประสบผลสําเร็ จได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมนั้น ความรู ้และความเข้าใจของผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานถือเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ดังนั้น
กองพัฒนาทรั พยากรบุ คคลด้า นพลัง งาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ์พลังงาน จึ ง ได้จัดให้มี การ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญให้กบั บุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน และมีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานใน
โรงงานควบคุ มและอาคารควบคุม พร้ อมกับได้จดั ให้มีการพัฒนาคู่มือสําหรั บใช้ในการฝึ กอบรมหลักสู ตร
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญขึ้น เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึกอบรมใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสู ตรดังกล่าว
คู่มือสําหรั บหลักสู ตรฝึ กอบรมผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิ งข้อมูลและเนื้ อหาจากคู่มือ
ฝึ กอบรมผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่ มีอยู่เดิ มของกองพัฒนาทรั พยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยได้มีการ
พัฒนาปรั บปรุ งเนื้ อหาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในปั จจุ บนั และสอดคล้องกับ
รายละเอียดการปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 โดยคู่มือ
ประกอบด้วยเนื้ อหา 3 ส่ วนหลัก คือ กฎหมายและความรู ้พ้ืนฐานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน
ไฟฟ้า และ การจัดการพลังงานความร้อน
เนื้อหาในส่ วนที่ 1 มุ่งเน้นให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับความรู ้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะ ความรู ้ในเรื่ องระบบการจัดการพลังงานซึ่ งจะสนับสนุนให้
การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างยัง่ ยืน โดยในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือได้มี
การปรั บปรุ งแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพร้ อมทั้งปรั บปรุ งและเพิ่มเติ มตัวอย่างเอกสารและ
รู ปแบบรายงานที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินการจัดการพลังงานไว้อย่างครบถ้วน สําหรับ เนื้อหาในส่ วนที่ 2 และ ส่ วนที่ 3
ประกอบไปด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยได้
มีการเพิ่มเติ มเนื้ อหาเกี่ ยวกับการตรวจวินิจฉัย การค้นหาศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงาน และการวิเคราะห์ผลการ
ประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มเติมกรณี ศึกษาและบทสรุ ปให้ครบถ้วนในทุกเนื้ อหาวิชา เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เกิดความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีและสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแท้จริ ง
ในการนี้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือสําหรับหลักสู ตรฝึ กอบรมผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่พฒั นาขึ้นนี้ จะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้งในการใช้ประกอบการฝึ กอบรมและเป็ นคู่มือที่ใช้อา้ งอิงประกอบการทํางาน
ด้านการอนุ รักษ์พลังงานภายหลังการฝึ กอบรมแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุ รักษ์พลังงานเกิ ดผลได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมและยัง่ ยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เมษายน 2562
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ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้ นด้ านพลังงานและกฎหมายเกีย่ วกับการอนุรักษ์ พ ลังงาน
บทที่ 1 ความรู้พืน้ ฐานด้ านพลังงาน (Fundamental of energy)
1.1 บทนํา
1.2 สถานการณ์พลังงาน (Energy Situation)
1.2.1 สถานการณ์พลังงานโลก
1.2.1.1 การขยายตัวของจํานวนประชากร
1.2.1.2 ปริ มาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคต
1.2.1.3 ปริ มาณแหล่งพลังงานสํารองของโลก
1.2.1.4 ผลกระทบจากการใช้พลังงานและภาวะโลกร้อน
1.2.2 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย
1.2.2.1 การใช้ไฟฟ้า
1.2.2.2 การใช้พลังงานแยกตามสาขาเศรษฐกิจ
1.3 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy)
1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน
1.3.2 รู ปแบบและหน่วยวัดพลังงาน
1.3.3 การแปลงหน่วยปริ มาณพลังงานของเชื้อเพลิง
1.4 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงาน (Energy cost of factory)
1.5 ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
1.5.1 ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption;
SEC)
1.5.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบ
1.5.2.1 หม้อไอนํ้า
1.5.2.2 ระบบทําความเย็น
1.5.2.3 มอเตอร์
1.6 ลักษณะการใช้และแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.1 การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.2.1 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์หลักด้านไฟฟ้า
1.6.2.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์หลักด้านความร้อน
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บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงาน ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (Energy Conservation Act: Designated Factory & Building)
2.1 บทนํา
2.2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ
2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2.4 การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
2.4.1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
2.4.2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
2.4.3 สิ ทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม
2.4.4 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์และส่ งเสริ มการใช้วสั ดุหรื อ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2.5 หน้าที่ของโรงงานและอาคารควบคุม
2 .6 การจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.1 คุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.2 จํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.3 หน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.4 การแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.5 การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.7 การจัดการพลังงาน
2.7.1 การจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2.7.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
2.7.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2.7.4 การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
2.7.5 การจัดให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
2.7.6 การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
2.7.7 การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
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สารบัญ
2.7.8 การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัด
การพลังงาน
2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
2.8 กองทุนเพือ่ ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
2.8.1 แหล่งเงินกองทุนฯ
2.8.2 วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ
2.9 สิ ทธิการขอรับการส่ งเสริ มและช่วยเหลือจากกองทุนฯ
2.10 การชําระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์
2.11 บทกําหนดโทษ
บทที่ 3 การจัดการพลังงาน (Energy Management)
3.1 บทนํา
3.1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน
3.1.2 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
3.1.3 คํานิยาม
3.1.4 เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ
3.2 ระบบการจัดการพลังงาน
3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
3.2.6 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
3.2.7 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
3.2.8 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัด
การพลังงาน
3.3 การบูรณาการสู่ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
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บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน (Energy Management Report)
4.1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
4.2 การประเมินสถานการณ์จดั การพลังงานเบื้องต้น
4.3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
4.5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
4.6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
4.7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
4.8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานอนุรักษ์พลังงาน
4.9 ภาคผนวก
4.10 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
ก.1 พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ก.2 พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ก.3 พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘
ก.4 พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐
ก.5 กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.6 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.7 ประกาศกระทรวง เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.8 แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน

4-8
4-11
4-14
4-16
4-27
4-42
4-49
4-53
4-58
4-69

สารบัญ
ภาคผนวก ข. กฎกระทรวงและหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ข.1 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ข.2 หนังสื อแจ้งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ข.3 หนังสื อรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบตั ิงานใน
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
ข.4 หนังสื อรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบตั ิงานใน
โรงงาน/อาคาร ที่มิใช่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
ข.5 ตัวอย่างหนังสื อแจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
(ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงฯ ใช้บงั คับ)
ภาคผนวก ค. กรณี ศึกษาการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จ
(Successful Case Study)
ภาคผนวก ง. คู่มือและรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ง.1 คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ง.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) การดําเนินงานจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ภาคผนวก จ. ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงตามประกาศของ พพ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

บทที่ 1
ความรู้พืน้ ฐานด้ านพลังงาน
(Fundamental of energy)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
ผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงาน (ผชร.) ระดับสามัญ จะสามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจําเป็นต้องมีความรู ้พ้ืนฐานด้าน
พลังงานและประสิ ทธิ ภาพพลังงาน ตลอดจนมีความรอบรู ้เกี่ ยวกับสถานการณ์พลังงาน และเห็นความสําคัญ
ของการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน เนื้ อหาของบทนี้ เป็ นส่ วนสําคัญที่จะสร้าง
ฐานความรู ้ดา้ นพลังงานสําหรับนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานของ ผชร.ซึ่งประกอบด้วย
สถานการณ์พลังงาน
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงาน
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
4.1 ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC)
4.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบ
5. ลักษณะการใช้และแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5.1 การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
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วัตถุประสงค์
1. บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลังงานได้
2. อธิบายหน่ วยวัดพลังงานได้
3. อธิบายต้ นทุนด้ านพลังงานของโรงงานได้
4. อธิบายและคํานวณดัชนีชี้วดั ประสิ ทธิภาพพลังงานเฉพาะได้ อย่ างถูกต้ อง
5.
บอกการใช้ พ ลังงาน/เชื้ อเพลิง ของโรงงานอุตสาหกรรมและระบบหรื อเครื่ องจักร อุปกรณ์ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้
6. บอกการใช้ พลังงาน/การเพิม่ ประสิ ทธิภาพพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์ พลังงานต่ าง ๆ ได้

1.1 บทนํา
เนื้ อหาในบทนี้ เป็นการให้ความรู ้พ้ืนฐานด้านพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการดําเนิ นการเพื่อให้เกิดการ
อนุ รักษ์พลังงานในโรงงานแก่ผูเ้ ข้าอบรม ซึ่ งประกอบด้วย สถานการณ์ พ ลังงาน ทั้งในภาพรวมระดับโลก
ระดับภูมิภาค จนถึงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ย วกับพลังงาน อาทิ รู ปแบบและ
หน่วยวัดพลังงาน การใช้พลังงานเพื่อให้เกิดงานและกําลังงาน เป็ นต้น ต้ นทุนด้ านพลังงานของโรงงาน รวมถึง
เชื้ อเพลิ งที่ใช้สําหรั บโรงงาน ความหมาย การนําไปใช้ประโยชน์ และการคํานวณดัชนีชี้วัด ประสิ ทธิภ าพ
พลังงานเฉพาะของโรงงาน และระบบ หรื อเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ประเภทและลักษณะการใช้ งานของโรงงาน
ตลอดจนรู ปแบบการใช้พลังงานและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ งานและการบํารุ งรักษาระบบ อุปกรณ์/
เครื่ องจักรต่างๆ ในโรงงาน เช่น ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ มอเตอร์ ไฟฟ้า ปั๊ มนํ้า ระบบอัดอากาศ
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การเลือกและการใช้งานอุปกรณ์ รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงานใน
อุปกรณ์ หลักด้ านความร้ อน เช่น หม้อไอนํ้า เตาเผาและเตาอบ เป็ นต้น

1.2 สถานการณ์ พ ลังงาน (Energy Situation)
ภายใต้การขยายตัวของจํานวนประชากร และระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต และการ
บริ การ พลังงานเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่สาํ คัญต่อการดํารงอยูข่ องมนุษย์ แหล่งพลังงานพื้นฐานที่สาํ คัญที่ใช้กนั มาก
ในชีวิตประจําวันโดยทัว่ ไปคือเชื้อเพลิงฟอสซิ ล ได้แก่ นํ้ามัน ถ่านหิ นและก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น ความต้องการ
พลังงานที่สูงขึ้นอันสื บเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่ อให้ เกิดวิกฤตด้ านพลังงาน ทั้งในด้ านปริมาณและ
ราคา นอกจากนีย้ งั ส่ งผลให้ เกิดปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อมอันเกิดจากการปลดปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ สะสม
ในชั้ นบรรยากาศ ซึ่ งเป็นสาเหตุสาํ คัญของสภาวะโลกร้อนที่ทวั่ โลกเผชิญอยู่ ความพยายามในการพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทน และพลังงานรู ปแบบใหม่ ที่ ลดการปลดปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพพลังงาน เป็ นแนวทางสําคัญที่จะช่วยให้โลกฝ่ าฟันผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้
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1.2.1 สถานการณ์ พลังงานโลก
มนุ ษย์เริ่ มรู ้ จักการนําเอาพลังงานมาใช้เพื่อดําเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ ทั้งการอุ ปโภคและบริ โภคเพื่อดํารงชี วิ ต
ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุ ษย์ใช้พลังงานส่ วนใหญ่
เพียงเพื่อการดํารงชีพ นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ฐานการเกษตรและกสิ กรรม กลายไปเป็ นฐานอุ ตสาหกรรมและการบริ การ พลังงานจากเชื้ อเพลิ งประเภท
ฟอสซิ ล เช่น นํ้ามัน ถ่าน และก๊าซธรรมชาติ ได้มีการนํามาใช้เพื่ออุตสาหกรรมอย่างมากมาย ต่อเนื่องและขยาย
วงกว้า งออกไปทั่ว โลก ดัง ตัว อย่า งที่ แ สดงได้จ ากปริ ม าณการผลิ ต และปริ ม าณสํา รองนํ้า มัน ดิ บ และก๊ า ซ
ธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC ระหว่าง ปี ค.ศ. 1990 – 2030 ในรู ปที่ 1.2-1 ซึ่ งมีแนวโน้มสู งขึ้น ยกเว้นใน
บางช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์พลังงาน อันเป็ นผลสื บเนื่องจากสงคราม การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนภาวะทาง
เศรษฐกิจ

รู ปที่ 1.2-1 ปริ มาณการผลิตและปริ มาณสํารองนํ้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติของกลุ่มประเทศ OPEC
ในช่วงปี ค.ศ. 1990 – 2030
ที่มา: Energy Outlook 2030
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การใช้พลังงานฟอสซิ ลที่มีปริ มาณขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง นอกจากจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ท้ งั ในด้านปริ มาณ
และราคาแล้วยังส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อสภาวะสิ่ งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ การ
ใช้พลังงานฟอสซิ ล และปั ญหาสิ่ งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และส่ งผลกระทบซึ่ งกันและกัน จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าสถานการณ์พลังงานของโลก จะขึ้นอยู่กบั ปั จจัยเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ได้แก่ จํานวนประชากรที่เพิม่ ขึน้ ปริมาณความต้ องการใช้ พ ลังงานในอนาคต ปริมาณ
สํ ารองของแหล่ งพลังงานเหล่ านีท้ ี่มีเหลืออยู่ และปริมาณของเสี ย ที่จะส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม โดยแต่ละ
ปัจจัยที่กล่าวมานั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1.1 การขยายตัวของจํานวนประชากร คาดว่าความต้องการพลังงานทัว่ โลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในช่วง
ระหว่างปี 2010-2040 เพราะในปี 2040 นั้น ประชากรโลกจะมีจาํ นวนเกือบ 9 พันล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้าน
คนในปัจจุบนั
แต่อตั ราการเพิ่มขึ้นของประชากร จะมีแนวโน้มลดลงเนื่ องจากหลายประเทศใน OECD รวมทั้งจีน จํานวน
ประชากรจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อถึงปี 2040 และเมื่อนําปั จจัยดังกล่าวมารวมกับผลดีของการใช้พลังงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ จะทําให้การเพิ่มขึ้นของความต้องการพลังงานมีสัดส่ วนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะหลาย
ทศวรรษ โดยความต้องการพลังงานทัว่ โลกจะเพิ่มขึ้น 20% ระหว่างปี 2010-2025 แต่จะเพิ่มเพียง 10% ในช่วงปี
2025-2040
ขณะที่จาํ นวนประชากรเป็ นกุญแจสําคัญที่กาํ หนดความต้องการพลังงานนั้น สัดส่ วนประชากรก็มีส่วนเช่นกัน
โดยให้ความสําคัญไปที่ประชากรในวัยทํางานของประเทศ โดยเฉพาะผูท้ ี่อายุระหว่าง 15 ถึง 64 ปี เนื่ องจาก
ประชากรกลุ่มนี้คือกลไกขับเคลื่อนการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงาน
ในประเทศ OECD นั้น อัตราการเกิดที่ต่าํ และองค์ประกอบอื่นๆ ส่ งผลให้เปอร์ เซ็นต์ของประชากรสู งอายุเพิ่ม
สู งขึ้น จี นซึ่ งจะมี จาํ นวนประชากรเข้าสู่ จุดสู งสุ ดในช่ วงปี 2030 นั้น จะมี ประชากรในวัยทํางานลดลงอย่าง
รวดเร็ ว และเมื่อนํามาผนวกรวมกับนโยบายด้านการลดขนาดครอบครัวแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะอธิ บายได้ว่า
เหตุใดอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) และความต้องการพลังงานของจีน จะลดลงสู่
ระดับปานกลางในทศวรรษอันใกล้
ขณะเดียวกัน อินเดียจะมีจาํ นวนประชากรเพิ่มสู งขึ้นไปพร้อมๆ กับกลุ่มประชากรในวัยทํางาน เช่นเดียวกันกับ
แอฟริ กา แนวโน้มสัดส่ วนประชากรนี้ จะเกื้ อหนุ นให้ท้ งั อินเดี ยและแอฟริ กาก้าวขึ้นสู่ การเป็ นสองภูมิภาคที่มี
อัตราการเติบโตของ GDP สู งที่สุดในปี 2040 ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-2
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รู ปที่ 1.2-2 สัดส่ วนประชากรระหว่างปี ค.ศ. 2010 – 2040
ที่มา: exxonmobil.com/energyoutlook

1.2.1.2 ปริมาณการใช้ และความต้ องการใช้ พลังงานในอนาคต
เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แต่ดว้ ยอัตราที่แตกต่างกันไป เอ็กซอนโมบิลคาดว่าเศรษฐกิจของ กลุ่ม
OECD จะขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 2% ต่อปี ไปจนถึงปี 2040 ขณะที่สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และประเทศอื่นๆ จะ
ค่อยๆ ฟื้ นตัวและกลับมาเติบโตอย่างยัง่ ยืน สําหรับประเทศ Non OECD นั้น จะเติบโตรวดเร็ วกว่ามากโดยคิด
เป็ น 4.5% ต่อปี
การเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ รวมถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ทําให้ตอ้ งการพลังงานมากขึ้น เอ็กซอนโมบิล
คาดว่า ความต้ องการพลังงานทัว่ โลกในปี 2040 จะสู งกว่ าในปี 2010 อยู่ประมาณ 30% ขณะที่การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญนี้ จะต้องอาศัยการลงทุนมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้ จ ะมีปริ มาณ
สู งขึน้ อีกกว่ า 4 เท่ าหากไม่ ได้ พฒ
ั นาประสิ ทธิภาพของการใช้ พลังงานในทุกๆ ภูมิภาคทัว่ โลก
เอ็กซอนโมบิล คาดว่าความต้องการพลังงานของประเทศ Non OECD จะสู งขึ้นเกือบ 60% แม้เมื่อเข้าสู่ ปี 2040
แล้ว แม้ว่าการใช้พลังงานต่อประชากร 1 คนในประเทศเหล่านี้ จะตํ่ากว่าประชากรในกลุ่ม OECD อยู่ 60%
ก็ตามดังแสดงในรู ปที่ 1.2-3
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รู ปที่ 1.2-3 ปริ มาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลก
ที่มา: exxonmobil.com/energyoutlook

แม้จะมีความก้าวหน้าในการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จะส่ งผลให้ความต้องการพลังงานโดยรวมของโลกพุ่งขึ้นสู ง ความต้องการพลังงานในทุกรู ปแบบจะ
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยปี ละ 0.9% นับแต่ปี 2010 จนถึง 2040
นํ้ามันจะยังคงเป็ นแหล่งพลังงานอันดับหนึ่งของโลก นําโดยความต้องการพลังงานปิ โตรเลียมเหลวที่เติบโตกว่า
70% ของประเทศ Non OECD ก๊ าซธรรมชาติจะเป็ นแหล่ งพลังงานหลักที่เติบโตเร็วที่สุด กล่ าวคือจะมีความ
ต้ องการทั่วโลกสู งขึน้ ราว 60% ในช่ วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะก้าวขึ้นเป็ นแหล่งพลังงาน
ที่มีการใช้มากที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก
ในทางกลับกัน ความต้ องการถ่ านหินจะสู งสุ ดในปี 2025 และจะเริ่มลดลง อันมีผลมาจากการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
พลัง งาน ที่ ต ้อ งการพลัง งานที่ มี ส่ ว นผสมของคารบ์อ นตํ่า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในภาคการผลิ ต ไฟฟ้ า การ
เปลี่ยนแปลงนี้จะนําโดยกลุ่ม OECD แม้กระทัง่ จีนซึ่ งในทุกวันนี้ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิ นเกือบครึ่ งหนึ่งของการใช้
ถ่านหิ นทัว่ โลก จีนจะใช้ถ่านหิ นลดลงกว่า 10% จนถึงปี 2040 นับเป็นก้าวแรกของการลดการใช้ถ่านหิ นใน
ระยะยาวนับแต่เริ่ มการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม อย่ างไรก็ตาม นํา้ มัน ก๊ าซธรรมชาติ และถ่ านหิน รวมกันคิดเป็ น
ประมาณ 4 ใน 5 ของเชื้อเพลิงรวมทุกประเภท
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ความต้ องการทั่วโลกสํ าหรับเชื้ อเพลิงคาร์ บอนตํ่าที่สุด เช่ น ก๊ าซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลีย ร์ และพลังงาน
หมุนเวีย น จะเพิ่ม ขึ้นมากกว่ าอัต ราโดยเฉลี่ย พลังงานนิ วเคลี ยร์ จะเติบโตต่อไปในอัตราเฉลี่ยต่อปี ประมาณ
2.2% แต่ยงั คงตํ่ากว่าที่วางแผนไว้ สื บเนื่องจากเหตุการณ์สึนามิในปี 2011 ที่สร้างความเสี ยหายต่อโรงไฟฟ้าฟุกุ
ชิมะในญี่ปุ่น
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ จะเติบโตอย่างมากเช่นกัน ในปี 2040 พลังงานเหล่านี้คิด
เป็ น 4% ของความต้องการพลังงานทัว่ โลก พลังงานลมจะเติบโตรวดเร็วเป็ นพิเศษ คือ เติบโตราว 8% ต่อปี
หรื อสู งกว่า 900% ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-4

รู ปที่ 1.2-4 ปริ มาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานตามประเภทแต่ละชนิด
ที่มา: exxonmobil.com/energyoutlook

1.2.1.3 ปริมาณแหล่ งพลังงานสํ ารองของโลก การสํารวจแหล่งพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งพลังงานจาก
ซากดึกดําบรรพ์ จากข้อมูลหลังการสํารวจปริ มาณของแหล่งพลังงานเหล่านี้แล้ว ทําให้ตอ้ งคิดและตระหนักถึง
การใช้หรื อการบริ โภคพลังงานและการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน เพราะว่าปริ มาณแหล่ง
พลังงานสํารองของโลกในปัจจุบนั นี้เหลือน้อยลง จากข้อมูลการรายงานของบริษัท บีพ ี ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ยักษ์ใหญ่
ในการสํารวจและผลิตนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ได้รายงานถึงปริ มาณแหล่งพลังงานสํารองของโลกในเอกสารที่
มีชื่อว่า BP Statistical Review of World Energy 2018 พบว่าในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 โลกมี
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ปริ มาณนํ้ามันสํารองที่คน้ พบเท่ากับ 1162.1 , 1427.1 , 1696.6 พันล้านบาร์ เรล ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2017
แหล่งนํ้ามันที่มีเหลืออยูส่ ่ วนใหญ่ ยังคงอยูใ่ นแถบตะวันออกกลาง มีประมาณ 47.6% รองลงมาคืออเมริ กากลาง
รวมกับอเมริ กาใต้ 19.5% อเมริ กาเหนือ 13.3% เครื อรัฐเอกราช 8.5% แอฟริ กามีประมาณ 7.5% เอเชียแปซิ ฟิก
2.8% และยุโรป 9.5% ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-5

รู ปที่ 1.2-5 บริ เวณและปริ มาณสํารองนํ้ามันของโลก
ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2018

ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 โลกมีปริ มาณก๊าซธรรมชาติสาํ รองที่คน้ พบเท่ากับ 128.1, 163.5, 193.5
ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในแถบ
ตะวันออกกลาง 40.9% เครื อรัฐเอกราช 30.6% เอเชียแปซิ ฟิก 10% แอฟริ กา 7.1% อเมริ กาเหนื อ 5.6%
อเมริ กากลางรวมถึงอเมริ กาใต้ 4.2% และยุโรป 1.5% ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-6
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รู ปที่ 1.2-6 บริ เวณและปริ มาณสํารองก๊าซธรรมชาติของโลก
ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2018

ส่ วนถ่านหิ นในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 มีปริ มาณสํารองที่คน้ พบเท่ากับ 1,106,210 982,564
1,035,012 ล้านตัน ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งถ่านหิ นที่มีเหลืออยูส่ ่ วนใหญ่ อยูใ่ นแถบเอเชียแปซิ ฟิก
41.0% อเมริ กาเหนือ 25.0% เครื อรัฐเอกราช 21.6% ยุโรป 9.7% ตะวันออกกลางและแอฟริ กา 1.4% อเมริ กา
กลางรวมถึงอเมริ กาใต้ 1.4% ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-7

รู ปที่ 1.2-7 บริ เวณและปริ มาณสํารองถ่านหิ นของโลก
ที่มา: BP Statistical Review of World Energy 2018
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1.2.1.4 ผลกระทบจากการใช้ พ ลังงานและภาวะโลกร้ อน จากแนวโน้มการใช้และความต้องการใช้พลังงาน
จะเห็นว่า แหล่งพลังงานส่ วนใหญ่ที่ใช้กนั มาก และมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต คือ พลังงานที่
ได้มาจากแหล่งพลังงานซากดึกดําบรรพ์เกือบทั้งหมด จากการใช้พลังงานเหล่านี้ คือสาเหตุหลักที่ทาํ ให้เกิดผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกและมนุษย์ทุกคน ผลเสี ยจากการใช้พลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตตลอดถึงการใช้ และย้อนกลับมาทําลายตัวมนุษย์เอง โดยเริ่ มจากการทําลายสิ่ งแวดล้อมก่อน ผลกระทบใน
วงกว้างระดับโลกอันเกิดจากการใช้พลังงานซากดึกดําบรรพ์ คือ การเกิดปรากฏการณ์สภาวะอากาศของโลก
เปลี่ยนไป (climate change) และมลพิษทางอากาศ (air pollution) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ได้จากซากดึกดํา
บรรพ์ มีการปล่อยก๊าซต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายอย่างด้วยกัน เช่น ซัลเฟอร์ ไนโตรเจนออกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งสารโลหะหนักต่างๆ และที่สาํ คัญคือปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็ นต้นเหตุหลักของการเกิดปฏิกิริยาเรื อนกระจก (Greenhouse effect)
จากข้อ มู ล ในรายงานของ อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล เอ็ น เนอร์ ยี เอาท์ ลุ ค ได้ ร ายงานถึ ง ข้อ มู ล ของปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากแหล่งพลังงานต่างๆ ทั้งนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิ น พร้อมกับมีการทํานาย
ถึ ง ปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ที่จ ะเกิ ดขึ้ น จนถึ ง ปี ค.ศ. 2025 ซึ่ ง จากข้อ มู ล ในปี ค.ศ. 2001 ปริ ม าณ
คาร์ บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นประมาณ 23.9 พันล้านเมตริ กตัน โดยจะเพิ่มขึ้นเป็ น 27.7 พันล้านเมตริ กตัน ในปี
2010 และเพิ่มขึ้นเป็ น 37.1 พันล้านเมตริ กตัน ในปี 2025 ดังแสดงไว้ในรู ปที่ 1.2-8 ซึ่ งจะเห็นว่าตลอด 30 ปี มานี้
และอีก 20 ปี ต่อจากนี้ ไป ปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์โดยรวมที่เกิดขึ้นมีปริ มาณเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
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1.2.2 สถานการณ์ พลังงานประเทศไทย
ประเทศไทยจําเป็ นต้องพึ่งพาการนําเข้าแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นํ้ามันดิ บ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ
และความเป็ นอยู่ของประชาชน ดังนั้น สถานการณ์พลังงานของประเทศจึ งขึ้นอยู่กบั ปั จจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกซึ่ งมัก
เป็ นสถานการณ์ที่ตึงเครี ยดหรื อล่อแหลมต่อการเกิดสงครามระหว่างประเทศ สําหรับการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้าย
ของประเทศไทยในช่ วง 10 เดื อนของปี 2561 มี ปริ มาณ 69,812 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้นจากช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 5.7 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,194,388ล้านบาท โดยมีการใช้พลังงาน
เชิ งพาณิ ชย์ในสัดส่ วนร้ อยละ 84.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
หมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.3 และ 6.3 ตามลําดับ
ทั้งนี้ การใช้พลังงานเชิงพาณิ ชย์มีปริ มาณ 58,919 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 5.1 ประกอบด้วย นํ้ามันสําเร็ จรู ป มีการใช้ 34,206 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.2ไฟฟ้า มี
การใช้ 14,046 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 ถ่านหิ น/ลิกไนต์ มีการใช้ 5,840 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.0 และก๊าซธรรมชาติ มีการใช้ 4,827 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5
สําหรับพลังงานหมุนเวียน (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชี วภาพ) มีการใช้
6,466 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.9 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟื น ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือ
ทางการเกษตร) มีการใช้ 4,427 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.0 แสดงดังตารางที่ 1.2-1
ตารางที่ 1.2-1 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
, หน้ า 1
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น
* ประกอบด้ วย ฟื น แกลบ กากอ้ อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ขยะและก๊ าซชีวภาพ
** ประกอบด้ วย ฟื น ถ่ าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรที่ใ ช้ ใ นบ้ านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมในครั วเรื อน
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อย่างไรก็ตาม นํ้ามันสําเร็ จรู ปยังคงมีการใช้ในสัดส่ วนที่สูงกว่าพลังงานชนิดอื่น โดยมีการใช้ร้อยละ 49.0 ของ
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด และมีการใช้ไฟฟ้า ถ่านหิ น/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 20.1 8.4 6.9 9.3 และ 6.3 ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-9

รู ปที่ 1.2-9 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
, หน้ า 1
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น
* ประกอบด้ วย ฟื น แกลบ กากอ้ อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ขยะและก๊ าซชีวภาพ
** ประกอบด้ วย ฟื น ถ่ าน แกลบ วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรที่ใ ช้ ใ นบ้ านอยู่อาศัย และอุตสาหกรรมในครั วเรื อน

ตารางที่ 1.2-2 พบว่า มกราคม-ตุลาคม ปี 2561 การผลิตพลังงาน มีปริ มาณ 60,914 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 1.5 โดยมีการผลิตพลังงานเชิงพาณิ ชย์ ในสัดส่ วนร้อยละ 63.1 ของการ
ผลิตพลังงานทั้งหมดพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิ มร้ อยละ 25.3 และ 11.6
ตามลําดับ
การผลิตพลังงานเชิงพาณิ ชย์ มีปริ มาณ 38,457 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบลดลงร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนประกอบด้วย นํ้ามันดิบ มีการผลิต 5,374 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบลดลงร้อยละ 10.0 ลิกไนต์มีการผลิต
3,061 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบลดลงร้อยละ 12.3 ก๊าซธรรมชาติมีการผลิต 25,758 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
ลดลงร้อยละ 3.1 ส่ วนคอนเดนเสทมีการผลิต 3,706 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และไฟฟ้าพลัง
นํ้าและอื่นๆ มีการผลิต 558 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.6 สําหรับพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
อื่นๆ (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพแบล็คลิเคอ และก๊าซ
เหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีการผลิต 15,407 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบลดลง ร้อยละ 1.9 และพลังงานหมุนเวียน
ดั้งเดิม (ฟื น แกลบ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) มีการใช้ 7,050 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
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ตารางที่ 1.2-2 การผลิตพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, หน้ า 3
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น
* อื่ นๆ ประกอบด้ วย พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ พลังงานแสงอาทิ ตย์ และพลังงานลม
** พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่ นๆ ประกอบด้ วย ฟื น แกลบ กากอ้ อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ขยะ
ก๊ าซชีวภาพ เชื อ้ เพลิงชีวภาพแบล็คลิเคอ และก๊ าซเหลือใช้ จากขบวนการผลิต

ตารางที่ 1.2-3 พบว่า มกราคม-ตุลาคม ปี 2561 มีปริ มาณ 70,511 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้นจากช่ วง
เดี ยวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 6.3 โดยมี การนําเข้าพลังงานเชิ งพาณิ ชย์ในสัดส่ วน ร้ อยละ 99.9 ของการนําเข้า
พลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
การนําเข้าพลังงานเชิงพาณิ ชย์มีปริ มาณ 70,440 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ประกอบด้วย นํ้ามันดิบ มีการนําเข้า 40,124 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 คอนเดนเสทมี
การนําเข้า 1,091 พันตันเที ยบเท่านํ้ามันดิ บเพิ่มขึ้นร้ อยละ 92.1 ถ่ านหิ นมี การนําเข้า 13,390 พันตันเที ยบเท่ า
นํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.5 ก๊าซธรรมชาติ มีการนําเข้า 11,704 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และ
ไฟฟ้ ามีการนําเข้า 1,919 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บเพิ่มขึ้นร้ อยละ 11.1 ส่ วนนํ้ามันสําเร็ จรู ปมีการนําเข้า 2,212
พันตันเที ยบเท่ านํ้ามันดิ บลดลงร้ อยละ 4.7 สําหรั บพลังงานหมุ นเวี ยนดั้งเดิ ม (ถ่ าน) มี การนําเข้า 71 พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6
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ตารางที่ 1.2-3 การนําเข้าพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, หน้ า 4
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น

ตารางที่ 1.2-4 พบว่าเดือน มกราคม-ตุลาคม ปี 2561 การส่ งออกพลังงาน มีปริ มาณ 10,331 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีการส่ งออกพลังงานเชิงพาณิ ชย์ในสัดส่ วนร้อยละ
99.9 ของการส่ งออกพลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
การส่ งออกพลังงานเชิงพาณิ ชย์มีปริ มาณ 10,319 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ประกอบด้วย นํ้ามันสําเร็ จรู ป มีการส่ งออก 8,880 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บเพิ่มขึ้นร้ อยละ 10.8
ไฟฟ้ามีการส่ งออก 74 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และถ่านหิ นมีการส่ งออก 42 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิ บเพิ่มขึ้นร้ อยละ 75.0 ส่ วนนํ้ามันดิ บมีการส่ งออก 1,300 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บลดลงร้ อยละ 10.3
และก๊ า ซโซลี น ธรรมชาติ มี ก ารส่ ง ออก 23 พัน ตัน เที ย บเท่ า นํ้า มัน ดิ บ ลดลงร้ อ ยละ 42.5 สํา หรั บ พลัง งาน
หมุนเวียนดั้งเดิม (ถ่าน) มีการส่ งออก 12 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.1
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ตารางที่ 1.2-4 การส่ งออกพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงานเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561

ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, หน้ า 5
หมายเหตุ : ตัวเลข P เป็ นตัวเลขเบือ้ งต้ น

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโรงกลัน่ นํ้ามันรวม 7 โรง มีกาํ ลังการกลัน่ รวมทั้งสิ้ น 1,234,500 บาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี้
ยังมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโรงแยกก๊าซพลังเพชร ซึ่ งทํา
การผลิตก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นหลักอีก 1 โรงมีขนาด 120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยพบว่า มีการผลิตนํ้ามัน
สําเร็ จรู ปซึ่ งประกอบด้วย นํ้ามันดี เซล นํ้ามันเบนซิ น ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว นํ้ามันเครื่ องบิ น นํ้ามันเตาและ
นํ้ามันก๊าด คิดเป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 44.6 17.5 13.1 11.7 10.0 และ 3.1 ตามลําดับ ทั้งนี้ ไม่รวมนํ้ามันกึ่งสําเร็ จรู ป
ปริ มาณ 1,067 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-10

รู ปที่ 1.2-10 สัดส่ วนการผลิตนํ้ามันสําเร็ จรู ปเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, หน้ า 6
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การใช้เชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในช่วง 10 เดื อนของ ปี 2561 พบว่ามีการใช้เชื้ อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ
60.3 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ถ่านหิ น/ลิกไนต์ร้อยละ 17.7 นํ้ามันเตาและนํ้า มันดีเซลร้อยละ
0.1 ที่เหลือเป็ นพลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ
แบล็คลิเคอและก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.9 ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-11

รู ปที่ 1.2-11 สัดส่ วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, หน้ า 6

ตารางที่ 1.2-5 สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนในช่วง 10 เดือนของปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน
ทดแทน 10,667 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 11.7 โดยมีการใช้ในรู ปของ
ไฟฟ้าความร้อนและเชื้ อเพลิงชี วภาพ (ประกอบด้วยเอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่ วนร้อยละ 15.28 ของ
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด
การใช้ไ ฟฟ้ าและความร้ อ นที่ ผ ลิ ตได้จากพลังงานทดแทน(ประกอบด้ว ยพลังงานแสงอาทิ ตย์ พลัง งานลม
พลัง งานนํ้า ชี ว มวล ก๊ าซชี วภาพ และขยะ) มี ป ริ มาณ 2,458 พันตัน เที ย บเท่ า นํ้ามันดิ บ และ 6,467 พัน ตัน
เที ยบเท่ านํ้ามันดิ บ ตามลําดับ ส่ วนเชื้ อเพลิ งชี วภาพ มี ปริ มาณการใช้ ประกอบด้วย เอทานอล 643 พันตัน
เทียบเท่านํ้ามันดิบ และไบโอดีเซล 1,099 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-12
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ตารางที่ 1.2-5 ปริ มาณการใช้พลังงานทดแทนเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561

รู ปที่ 1.2-12 ปริ มาณการใช้พลังงานทดแทนเดือน มกราคม-ตุลาคม 2561
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, หน้ า 7

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การใช้พลังงาน โดยลดสัดส่ วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 10 เดือน
ของปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,667 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จาก
ช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน ส่ วนสัดส่ วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ องเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่ งเป็นปี ฐานที่เริ่ มดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และ
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 ดังแสดงในรู ปที่ 1.2-13, 1.2-14
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รู ปที่ 1.2-13 สัดส่ วนการใช้พลังงานของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนของปี 2561
หมายเหตุ * รวมไฟฟ้าที่ผลิตใช้ เอง (off grid)

รู ปที่ 1.2-14 ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน (Energy Intensity)
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 3
หมายเหตุ : เปรี ยบเทียบจากผลิตภัณฑ์ มวลรวมของประเทศ (GDP) ปี ฐานใหม่ (2002)

1.2.2.1 การใช้ ไฟฟ้ า
กําลังผลิตในระบบไฟฟ้ าของ กฟผ. ณ สิ้ นปี 2560 อยูท่ ี่ระดับ 42,433 เมกะวัตต์ (ไม่รวม VSPP) เป็ นการผลิต
ของ กฟผ. 16,071 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 38 รับซื้ อจาก IPP จํานวน 14,949 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 35 รับซื้ อจาก SPP จํานวน 7,536 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่ วนร้อยละ 18 และนําเข้าจาก สปป.ลาว และ
แลกเปลี่ยนกับมาเลเซี ย จํานวน 3,878 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9 โดยกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559
จํานวน 877 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) เข้าระบบเพิ่มขึ้น
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ความต้ องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของระบบ 3 การไฟฟ้ า ปี 2560 เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:20 น.
โดยในระบบของ 3 การไฟฟ้าอยูท่ ี่ 30,304 เมกะวัตต์ ลดลงร้อยละ 2.2 (Peak ในระบบ กฟผ. อยูท่ ี่ 28,578 เมกะ
วัตต์) ทั้งนี้ Peak ปี นี้ลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่มีลมมรสุ มพัดผ่านทําให้มีฝนตกเร็ วกว่า
ฤดูกาลปกติ ประกอบกับได้รับความร่ วมมือจากภาคประชาชนตามมาตรการรณรงค์ของกระทรวงพลังงานมี
ส่ วนช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนซึ่งส่ งผลให้การใช้พลังงานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
การใช้ ไฟฟ้ า ปี 2560 มีการใช้ไฟฟ้ ารวมทั้งสิ้ น 185,124 กิ กะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 1.2 โดย
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขา ยกเว้นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.7
ทั้งนี้ ภาคเกษตรกรรมมีอตั ราความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสู งสุ ด โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสําหรับสู บนํ้าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 11.6 สอดคล้องกับการขยายตัวของดัชนี ผลผลิตสิ นค้าเกษตรกรรม ส่ วน
ภาคอุตสาหกรรมซึ่ งมีสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้าสู งสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 47.4 ของการใช้ท้ งั หมด มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เกิ ดจากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สําคัญ อาทิ
อาหาร เหล็กและโลหะพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
การผลิตไฟฟ้ า ปี 2560 มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจํานวน 201,166 กิกะวัตต์ชวั่ โมง (รวม VSPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
โดยการผลิ ตไฟฟ้ าพลังนํ้าเพิ่มขึ้นร้ อยละ 32.3 พลังงานหมุนเวียน และไฟฟ้ านําเข้า/แลกเปลี่ ยนเพิ่มขึ้นร้ อยละ
19.2 และ 23.2 ตามลําดับ ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้ อเพลิงฟอสซิ ลลดลง เช่ น ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 4.0
เนื่องจากมีช่วงที่เมียนมาหยุดจ่ายก๊าซ การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิ น/ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 3.7 และการผลิตไฟฟ้าจาก
นํ้ามันลดลงร้อยละ 32.8

รู ปที่ 1.2-15 ปริ มาณการใช้และการผลิตไฟฟ้าปี 2560
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 22
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จากรู ปที่ 1.2-14 พบว่า ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 การใช้ไฟฟ้ารวมทั้ง
ประเทศอยู่ที่ ระดับ 185,124 กิ กะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้ นร้ อ ยละ 1.2 เมื่ อ เที ยบกับปี ก่ อน จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการส่ งออกที่ขยายตัวดีข้ ึน ทั้งนี้สาขาที่มีสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้าสู งที่สุด คือ
สาขาอุ ตสาหกรรมคิ ด เป็ นร้ อยละ 47 ของการใช้ไฟฟ้ าทั้งประเทศ รองลงมาคื อการใช้ไฟฟ้ าในธุ รกิ จ และ
ครัวเรื อนในสัดส่ วนเท่ากันที่ร้อยละ 24

รู ปที่ 1.2-16 การใช้ไฟฟ้ารายสาขาปี 2560
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 152

จากรู ปที่ 1.2-15 พบว่าการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สาํ คัญส่ วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2545 ถึง
ปี 2550 หลังจากนั้นในช่วงปี 2551 ถึงปี 2552 มีแนวโน้มลดลง เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและ
ภาวะความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศไทย ภายหลังจากปี 2553 การใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมที่
สําคัญส่ วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมสิ่ งทอมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าลดลงจากการย้ายฐานการ
ผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ในปี 2560 การใช้ไฟฟ้าของอุตสาหกรรมที่สาํ คัญส่ วนใหญ่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งในส่ วนของการบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐในโครงการขนาด
ใหญ่และการส่ งออก
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รู ปที่ 1.2-17 การใช้ไฟฟ้าในสาขาอุตสาหกรรมปี 2560
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 154

จากรู ปที่ 1.2-16 พบว่า การใช้ไฟฟ้ าในสาขาธุ รกิจส่ วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยในปี 2560
ธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่ วนที่สูง ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า อพาร์ ทเม้นท์และเกสต์เฮ้าส์ โรงแรมและขายปลีก
มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่ งมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของการบริ โภคภาคเอกชน รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและ
บริ การ

รู ปที่ 1.2-18 การใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจปี 2560
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561, สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, หน้ า 154
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จากรู ปที่ 1.2-19 การใช้พลังงานในอดี ตและแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยในอนาคต
(กรณี Business-as-usual, BAU) แสดงให้เห็นว่า ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานหรื อปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมและระบบขนส่ งที่มีนยั สําคัญ ความต้องการ
พลังงานในกรณี ปกติ (Business-as-usual, BAU) จะเพิ่มขึ้นจาก 71,000 ktoe (พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ) ต่อปี ใน
ปั จจุบนั เป็ น 151,000 ktoe หรื อประมาณ 2.1 เท่าของปั จจุบนั หรื อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปี ภายใต้
สมมติฐานที่ GDP จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี โดยที่ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าภาคอื่นๆ ทั้งนี้แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากภาคพลังงานก็
เช่นเดียวกัน ตามข้อตกลงระหว่างผูน้ าํ ประเทศของกลุ่มเอเปคเมื่อปี 2550 (ค.ศ.2007) ที่นครซิ ดนี ย ์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เอเปคได้ต้ งั เป้าหมายให้มีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อความมัน่ คงด้านพลังงานของภูมิภาค และเพื่อการ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการลด “ความเข้มการใช้พลังงาน” (Energy Intensity) หรื อ
ปริ มาณพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030)
โดยใช้ปี 2548 (ค.ศ. 2005) เป็ นปี ฐาน เนื่องจากเมื่อปี 2548 ความเข้มการใช้พลังงานของประเทศไทยคือ 16.2
ktoe (พันตันเทียบเท่านํ้ามันมันดิบ) ต่อพันล้านบาท GDP (คิดค่าคงที่ปี2531 หรื อ ค.ศ. 1988) ดังนั้น หาก
ประเทศไทยมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นมาตรการอนุ รักษ์พลังงานตามข้อตกลงดังกล่าว ความเข้มการใช้พลังงานใน
ภาพรวมของประเทศไทยในปี 2573 จะต้องไม่เกิน 12.1 ktoe ต่อพันล้านบาท GDP หรื อการใช้พลังงานขั้น
สุ ดท้าย (final energy) ในปี ดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 121,000 ktoe (ภายใต้สมมติฐานที่เศรษฐกิจจะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 4.2 ต่อปี ) หรื อต้องตํ่ากว่าความต้องการพลังงานในกรณี ปกติที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Businessas-usual, BAU) 30,000 ktoe หรื อตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของความต้องการในกรณี ปกติ

รู ปที่ 1.2-19 การใช้พลังงานในอดีตและแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยในอนาคต
(กรณี Business-as-usual, BAU)
ที่มา: แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 - 2573) ,กระทรวงพลังงาน
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1.2.2.2 การใช้ พลังงานตามสาขาเศรษฐกิจ
การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิ จ พบว่ามีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเกื อบทุกสาขาเศรษฐกิ จ
ประกอบด้วย การใช้พลังงานในสาขาเกษตรกรรม 2,361 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7สาขา
อุตสาหกรรม 25,256 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บเพิ่มขึ้นร้ อยละ 9.8 สาขาบ้านอยู่อาศัย 9,283 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 สาขาธุรกิจการค้า 5,431 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบลดลงร้อยละ 1.3 และสาขาขนส่ ง
27,481 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ สาขาเกษตรกรรมมีการใช้พลังงานในสัดส่ วนร้อยละ
3.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด และมีการใช้ในสาขาอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุ รกิจการค้าและ
ขนส่ ง ร้อยละ 36.2 13.3 7.8 และ 39.3 ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1.2-6 และรู ปที่ 1.2-20
ตารางที่ 1.2-6 แสดงการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ

รู ปที่ 1.2-20 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายจําแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2560
ที่มา: สถานการณ์ พลังงานของประเทศไทย มกราคม-ตุลาคม 2561 (เอกสารแนบ), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, หน้ า 2
หมายเหตุ * สาขาอุตสาหกรรมประกอบด้ วย อุตสาหกรรมการผลิต 25,063 พันตันเทียบเท่ านํา้ มันดิบ เหมืองแร่ 97 พันตัน
เทียบเท่ านํา้ มันดิบและก่ อสร้ าง 96 พันตันเทียบเท่ านํา้ มันดิบ)
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1.3 ความรู้เบื้องต้ นเกีย่ วกับพลังงาน (Basic knowledge of energy)
เนื้อหาในส่ วนนี้จะเป็ นการให้ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้สาํ หรับอ้างอิงในกฎหมายและ
เอกสารต่างๆ ของหน่ วยงานด้านพลังงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งเป็ น
หน่ วยงานที่กาํ กับดูแลการอนุ รักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานให้ถูกต้องตรงกัน และสอดคล้องกับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่บงั คับใช้ดว้ ย
1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน
คําว่า “พลังงาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 3 หมายถึ ง
ความสามารถในการทํา งานซึ่ งมี อ ยู่ในตัว ของสิ่ ง ที่ อ าจให้ง านได้ ได้แ ก่ พลัง งานหมุ น เวี ยน และพลัง งาน
สิ้ นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่ งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็ นต้น
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของพลังงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้น จึ งแบ่งพลังงานจําแนกตาม
ลักษณะการนํามาใช้ประโยชน์เป็ น 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลือง (Conventional energy) และพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable energy)
ความหมายตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 “พลังงานสิ้ นเปลือง” หมายถึง พลังงานที่ได้
จากถ่ านหิ น หิ นนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน นํ้ามันดิ บ นํ้ามันเชื้ อเพลิ ง ก๊ าซธรรมชาติ และนิ วเคลี ยร์ เป็ นต้น ส่ วน
“พลังงานหมุนเวียน” หมายถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟื น แกลบ กากอ้อย ชี วมวล นํ้า แสงอาทิตย์ ความร้ อนใต้
พิภพ ลม และคลื่น เป็ นต้น
1.3.1.1 พลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานใช้แล้วหมดไป หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels)
ได้แก่ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น รวมทั้งหิ นนํ้ามันและทรายนํ้ามัน (ความหมายตามพจนานุกรมปิ โตรเลียม
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) ที่เรี ยกว่าใช้แล้วหมดไป ก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทนั การใช้ พลังงานฟอสซิ ลนี้
เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทบั ถมจมอยูใ่ ต้พ้นื พิภพเป็ นเวลานานหลายพันล้านปี โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลก
และความร้ อนใต้ผิวโลก มีท้ งั ที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ปกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาก็
สามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางครั้งจึงเรี ยกว่า พลังงานสํารอง
1.3.1.2 พลังงานหมุนเวีย น ก็คือพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึ งสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ดว้ ยตัวเองโดย
ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ป่ าไม้ เป็ นต้น หรื ออาจเกิดขึ้นและแพร่ ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทํา
ของมนุษย์ (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, 2551) ปั จจุบนั พลังงานหมุนเวียนถูกพัฒนามาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิ ล
เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ พลังงานหมุนเวียนที่ถูกนํามาใช้มากในประเทศไทย ได้แก่ ชี วมวล พลังงานแสงอาทิตย์
พลังนํ้า พลังความร้อนใต้พิภพ พลังลม ตามลําดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2549)

1-24

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

1.3.2 รู ปแบบและหน่ วยวัดพลังงาน
รูปแบบของพลังงาน
รู ปแบบของพลังงานสามารถจําแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ได้หลายแบบ ดังนี้
U

การจําแนกรู ปแบบของพลังงานจากธรรมชาติโดยทางฟิ สิ กส์ ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. พลังงานศักย์
เป็ นพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่ งต่างๆ เนื่ องจากที่ต้ งั ของสิ่ งนั้น หรื อเพราะสิ่ งนั้นถูกกระทํา
(Potential energy) โดยสิ่ งอื่ น เช่ น พลังงานในสิ่ งของหนักที่ถูกยกขึ้น พลังงานในลวดสปริ งที่เป็ นลานของ
นาฬิกา พลังงานในคันธนูที่ถูกโก่ง พลังงานในอ่างนํ้าที่อยูใ่ นที่สูง เป็ นต้น
2. พลังงานจลน์
(Kinetic energy)

เป็ นพลังงานของการเคลื่อนไหวที่มีอยูใ่ นวัตถุที่กาํ ลังเคลื่อนที่ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มวลสาร (mass)
และความเร็ ว (velocity) ที่ วตั ถุ น้ ันเคลื่ อนที่ ดังนั้น วัตถุ ใดมี มวลสารมาก (หนักมาก) และ
เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู ง จึงเป็ นวัตถุที่มีพลังงานจลน์มาก ตัวอย่างเช่ น พลังงานในขบวน
รถไฟ พลังงานในลม พลังงานในคลื่น เป็ นต้น

การจําแนกรู ปแบบของพลังงานโดยทัว่ ๆ ไป ออกเป็ น 6 รู ปแบบ ดังนี้
เป็ นพลังงานพื้นฐานของกระบวนการต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในสิ่ งมีชีวิต พลังงานที่สะสมไว้จะ
1. พลังงานเคมี
(chemical energy) สามารถปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างเช่น พลังงานในขนมช็อกโกแลต พลังงาน
ในกองฟื น พลังงานในถังนํ้ามัน พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เป็ นต้น
2. พลังงานกล
เป็ นพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต่างๆ
(mechanical
energy)
3. พลังงานความ เป็ นพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ความร้อนทําให้โมเลกุลเคลื่อนไหวเร็ วขึ้น
ร้อน (heat energy) ตัวอย่างเช่ น พลังงานในเปลวไฟ พลังงานที่เสี ยออกไปจากจอคอมพิวเตอร์ พลังงานใน
ของเหลวร้อนใต้พ้นื พิภพ พลังงานของนํ้าในหม้อต้มนํ้า เป็ นต้น
4. พลังงานรังสี
(radiant energy)

เป็ นพลัง งานที่ เ คลื่ อ นที่ ใ นลัก ษณะคลื่ น ของพลัง งานที่ ป ระกอบด้ว ยโฟตอน (Photon)
ตัวอย่างเช่น พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ พลังงานจากเสาส่ งสัญญาณทีวี พลังงานจาก
หลอดไฟ พลังงานจากเตาไมโครเวฟ พลังงานจากเลเซอร์ที่ใช้อ่านแผ่นซีดี เป็ นต้น

5. พลังงานไฟฟ้า เป็ นพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส้นลวดหรื อตัวนําไฟฟ้าอื่น ตัวอย่างเช่น
(electrical energy) พลังงานที่เกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็ก พลังงานที่ใช้ขบั เครื่ องคอมพิวเตอร์
พลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานที่ได้จากกังหันลม เป็ นต้น
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6. พลังงาน
หมายถึงพลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่ งเกิ ดจากการปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก รวม
นิวเคลียร์ (nuclear หรื อ แปลงนิ ว เคลี ย ส (หรื อ แกน) ของ ปรมาณู คํา ที่ ใ ช้แ ทนกัน ได้คื อ พลัง งานปรมาณู
energy)
(Atomic energy) ซึ่ งเป็ นคําที่เกิดขึ้นก่อนและใช้กนั มาเป็ นเวลานาน โดย อาจเป็ นเพราะ
มนุษย์เรี ยนรู ้ถึงเรื่ องของปรมาณู (Atom) มานานก่อนที่จะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียส
แต่การใช้ศพั ท์ ที่ ถูกต้องควร ใช้คาํ ว่า พลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดีคาํ ว่า Atomic energy
ยัง เป็ นคํา ที่ ใ ช้กัน อยู่ ในกฎหมาย ของหลายประเทศ สํา หรั บ ประเทศไทยได้ก ํา หนด
ความหมายของคําว่าพลังงานปรมาณู ไว้ในมาตรา 3 แห่ ง พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ศ.2504 ในความหมายที่ตรงกับคําว่า พลังงานนิวเคลียร์ และ ต่อมาได้บญั ญัติไว้ในมาตรา
3 ให้ครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสี เอกซ์ดว้ ย (ตามความหมายของพลังงานนิ วเคลียร์ ของ
กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ ายวิศวกรรมเครื่ องกล การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

การจําแนกรู ปแบบของพลังงานตามแหล่ งทีม่ าของพลังงาน ออกเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี้
1. พลังงานปฐม
ภูมิ (Primary
energy)

หมายถึ ง แหล่ งพลังงานที่ เกิ ดขึ้ นหรื อมี อยู่ตามธรรมชาติ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
โดยตรง ได้แก่ นํ้า แสงอาทิตย์ ลม เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น นํ้ามันดิบ ถ่านหิ น
ก๊าซธรรมชาติ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิ วเคลียร์ (แร่ นิวเคลียร์ ) ไม้ฟืน แกลบ
ชานอ้อย เป็ นต้น

2. พลังงานทุติยภูมิ หมายถึง พลังงานซึ่ งได้มาโดยการนําพลังงานปฐมภูมิหรื อพลังงานรู ปแบบดั้งเดิมมาแปรรู ป
(Transform) ปรับปรุ ง ปรุ งแต่ง ให้อยู่ในรู ปที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ
(Secondary
energy)
กันตามความต้องการ เช่ น พลังงานไฟฟ้ า ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยม ถ่านไม้ ก๊าซปิ โตรเลี ยม
เหลว เป็ นต้น
หน่ วยวัดพลังงาน
พลังงานมีหลายรู ปแบบ และแต่ละชนิดให้งานไม่เท่ากัน แม้จะใช้น้ าํ หนักเท่ากันหรื อตวงเป็นลิตรเท่ากันก็ตาม
หรื อบางชนิ ดไม่สามารถตวงเป็ นลิตรหรื อชัง่ เป็ นกิ โลกรัมได้ เช่ น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น
ดังนั้นการเปรี ยบเทียบพลังงานหรื อเชื้อเพลิงที่ต่างรู ปแบบกันจึงต้องพิจารณาที่ปริ มาณพลังงานที่เกิดขึ้นจากการ
ผลิตของเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ หรื อที่เรี ยกว่า “ค่ าความร้ อนสุ ทธิ (Energy content or Net Calorific Value; NCV
of fuel)” แทน
U
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ค่ าความร้ อนของเชื้อเพลิงแบ่ งเป็ น 2 ชนิด ดังนี้
1. ค่าพลังงานของเชื้อเพลิง (Energy Content of Fuel) หรื อค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Calorific Value of Fuel)
หรื อ (Heating Value of Fuel) หรื อค่าความร้อนขั้นต้นของเชื้อเพลิง (Gross Calorific Value of Fuel)
เป็ นค่าความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ วัดที่อุณหภูมิอา้ งอิง (ระบบ
สากลกําหนดอุณหภูมิอา้ งอิงที่ 25C)
2. ค่าความร้อนสุ ทธิของเชื้อเพลิง (Net Calorific Value of Fuel)
เป็ นค่าความร้ อนของเชื้ อเพลิง หลังหักค่าความร้อนแฝงจากการกลายเป็ นไอของไอนํ้าในเชื้ อเพลิง เนื่ องจาก
ในทางปฏิบตั ิ ผลการเผาไหม้เชื้อเพลิง จะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกินกว่าจุดเดือดของนํ้า ทําให้ไอนํ้าที่เกิดจาก
การเผาไหม้ไฮโดรเจนที่เป็ นส่ วนประกอบของเชื้ อเพลิงกลายเป็ นไอและดูดซับความร้ อนแฝงการเป็ นไอไป
ส่ วนหนึ่ง ทําให้ค่าความร้อนที่ได้จริ งลดลง
หน่วยวัดมาตรฐานสากลหรื อหน่วยวัดในระบบ SI (เป็ นคําย่อจากภาษาฝรั่งเศส Le Systèm International d’Unitèd
เทียบเท่ากับชื่อในภาษาอังกฤษว่า International System of Unit) ที่ใช้วดั ปริ มาณพลังงาน คือ จูล (Joules; J) โดย
1 จูล คือ งานที่ได้จากการที่แรง 1 นิวตัน (แรงที่ทาํ ให้วตั ถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ ง 1 เมตร/วินาที2
เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 เมตร) หรื อความร้อนที่ได้จากกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผ่านความต้านทาน 1 โอห์ม
ในช่วงเวลา 1 วินาที
P

P

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้หน่วยอื่นๆ ในการวัดปริ มาณพลังงานได้อีก อาทิ
 กิโลวัตต์ -ชั่วโมง นิยมใช้วดั ปริ มาณพลังงานไฟฟ้า
 แคลอรี นิ ยมใช้วดั ปริ มาณความร้ อนที่ทาํ ให้น้ าํ บริ สุทธิ์ หนัก 1 กรั ม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซี ยส
โดยที่ 1 แคลอรี เท่ากับ 4.2 จูล
 บี.ที.ยู นิยมใช้วดั ปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ บริ สุทธิ์ หนัก 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์
โดยที่ 1 บี.ที.ยู เท่ากับ 1,055 จูล
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การเลือกใช้ หน่ วยวัดแบบใดขึน้ อยู่กบั ลักษณะการใช้ งาน ดังนี้
1. หน่วยวัดกายภาพ พลัง งานแต่ ล ะชนิ ด จะนิ ย มใช้ห น่ ว ยวัด กายภาพที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น นํ้ามัน
(Physical unit)
ปิ โตรเลียมนิยมวัดเป็ นบาร์เรลหรื อแกลลอน ก๊าซธรรมชาตินิยมวัดเป็ นลูกบาศก์ฟุต ถ่าน
หิ นนิยมวัดเป็ นตัน ไฟฟ้านิยมวัดเป็ นกิโลวัตต์-ชัว่ โมง พลังงานความร้อนที่ได้จากอาหาร
นิ ยมวัดเป็ นแคลอรี พลังงานความร้อนที่ได้จากการแตกตัวทางเคมีอื่นๆ นิ ยมวัดเป็ นจูล
เป็ นต้น
2. หน่วยวัดร่ วม
(Common unit)

หากต้องการเปรี ยบเทียบพลังงานหรื อเชื้ อเพลิ งหลายชนิ ด จําเป็ นต้องแปลงหน่ วยวัด
ต่ า งๆ เหล่ า นั้น ให้ อ ยู่ ใ นรูปเดี ย วกัน ก่ อ น โดยหน่ ว ยวัด ร่วมที่ นิ ย มใช้สํ า หรั บ การ
เปรี ยบเทียบพลังงาน ได้แก่ จูล (Joule) บีทียู (British Thermal Units; Btu) บาร์ เรล
เทียบเท่านํ้ามันดิบ (barrels of oil equivalents) ตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ (tons of oil
equivalents) และ ตันเทียบเท่าถ่านหิ น (tons of coal equivalents)

สําหรับประเทศไทย หน่วยงานด้านพลังงานรวมถึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ใช้
หน่วยวัดร่ วมเป็ นตันเทีย บเท่ านํา้ มันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซึ่ งหมายถึง พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้
ของนํ้ามันดิบ 1 ตัน หรื อประมาณ 42 จิกะจูล (GJ)
สํานักงานพลังงานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) กําหนดให้
1 ตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
= 41.868 จิกะจูล (GJ)
= 11.630 เมกะวัตต์-ชัว่ โมง (MWh)
= 10 จิกะแคลอรี่ (Gcal)
ความสั มพันธ์ ของพลังงาน งาน และกําลัง
พลังงาน (Energy) เป็ นปริ มาณพื้นฐานอย่างหนึ่ งของกระบวนการในระบบกายภาพทุกอย่าง พลังงาน ตาม
ความหมายใน พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 หมายถึง ความสามารถในการทํางาน (Work)
ซึ่ งมีอยูใ่ นสิ่ งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้ นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่ งที่
อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็ นต้น พลังงานและงาน มีหน่ วยเป็ น วัตต์ -ชั่ วโมง (Wh)
หรื อจูล (J) หรื อนิวตัน-เมตร (Nm)
U

กําลัง (Power) คือ งานที่ทาํ ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา

กําลัง
โดยที่

กําลัง
งาน
เวลา

มีหน่วยเป็ น
มีหน่วยเป็ น
มีหน่วยเป็ น

=

งาน (J) / เวลา (t)

วัตต์ (W) หรื อ จูล/วินาที (J/s)
จูล (J) หรื อนิวตัน-เมตร (Nm)
วินาที (s)
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กําลังงาน คือ อัตราส่ วนระหว่างพลังงานต่อหน่วยเวลา

กําลังงาน
 กําลังงานทางไฟฟ้ า
 กําลังงานทางกล

โดย
และ

มีหน่วยเป็ น
มีหน่วยเป็ น
1W
1 HP

=

พลังงาน/เวลา

วัตต์ (Watt; W)
จูล/วินาที (J/sec) หรื อแรงม้า (HP)
= 1 J/sec
= 746 W

1.3.3 การแปลงหน่ วยปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง
การแปลงหน่ วยปริ มาณพลังงานของเชื้อเพลิง ให้ใช้ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factors) หรื อ ค่าตัวคูณ
(Multipliers) ดังนี้
ประเภท(หน่ วย)

กิโลแคลอรี/หน่ วย
ตันเทียบเท่ า
(kcal/unit) นํา้ มันดิบ/ล้ านหน่ วย
(toe/106 UNIT)
P

เมกะจูล/หน่ วย
MJ/UNIT

พันบีทยี ู/หน่ วย
103 Btu/UNIT
P

P

P

พลังงานเชิงพาณิชย์
1. นํา้ มันดิบ (ลิตร)
2. คอนเดนเสท (ลิตร)

8,680
7,900

860.00
782.72

36.33
33.07

34.44
31.55

248
244

24.57
24.18

1.04
1.02

0.98
0.97

6,360
7,520
8,250
8,250
8,700
9,500
9,840
8,400
860

630.14
745.07
817.40
817.40
861.98
941.24
974.93
832.26
85.21

26.62
31.48
34.53
34.53
36.42
39.77
41.19
35.16
3.60

25.24
29.84
32.74
32.74
34.52
37.70
39.05
33.33
3.41

2,236

221.54

9.36

8.87

3. ก๊ าซธรรมชาติ

3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต)
3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต)
4. ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

4.1 ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (ลิตร)
4.2 นํ้ามันเบนซิน (ลิตร)
4.3 นํ้ามันเครื่ องบิน (ลิตร)
4.4 นํ้ามันก๊าด (ลิตร)
4.5 นํ้ามันดีเซล (ลิตร)
4.6 นํ้ามันเตา (ลิตร)
4.7 ยางมะตอย (ลิตร)
4.8 ปิ โตรเลียมโค๊ก (กก.)
5. ไฟฟ้ า(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
6. ไฟฟ้ าพลังนํา้
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
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ประเภท(หน่ วย)

กิโลแคลอรี/หน่ วย
ตันเทียบเท่ า
(kcal/unit) นํา้ มันดิบ/ล้ านหน่ วย
(toe/106 UNIT)
P

7. พลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ
(กิโลวัตต์ ชั่วโมง)
8. ถ่ านหินนําเข้ า (กก.)

เมกะจูล/หน่ วย
MJ/UNIT

พันบีทยี ู/หน่ วย
103 Btu/UNIT
P

P

P

9,500

941.24

39.77

37.70

6,300
6,600
7,500
11,203
11,256

624.19
653.92
743.09
1,110.05
1,115.34

26.37
27.63
31.40
46.89
47.11

25.00
26.19
29.76
44.45
44.67

13.1 ลี้(กก.)
13.2 กระบี่(กก.)
13.3 แม่เมาะ(กก.)
13.4 แจ้คอน(กก.)
พลังงานหมุนเวียน

4,400
2,600
2,500
3,610

435.94
257.60
247.70
357.67

18.42
10.88
10.47
15.11

17.46
10.32
9.92
14.32

1. ฟื น(กก.)

3,820
6,900
3,440
1,800
1,160
2,600
3,030

378.48
683.64
340.83
178.34
114.93
257.60
300.21

15.99
28.88
14.40
7.53
4.86
10.88
12.68

15.16
27.38
13.65
7.14
4.60
10.32
12.02

9. ถ่ านโค๊ ก (กก.)
10. แอนทราไซต์ (กก.)
11. อีเทน (กก.)
12. โปรเพน (กก.)
13. ลิกไนต์

2. ถ่ าน (กก.)
3. แกลบ (กก.)
4. กากอ้อย (กก.)
5. ขยะ (กก.)
6. ขีเ้ ลื่อย (กก.)
7. วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร (กก.)

1.4 ต้ นทุนด้ านพลังงานของโรงงาน (Energy cost of factory)
ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็ นต้นทุนอย่างหนึ่งของโรงงานทุกประเภท ถึงแม้วา่ ค่าใช้จ่ายด้าน พลังงาน
อาจมี สัด ส่ ว นไม่ ม ากนัก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับค่ า ใช้จ่ ายด้า นบุ ค ลากร วัต ถุ ดิ บ และค่ า การตลาด แต่ ก ารลด
ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ก็จะช่วยเพิ่มกําไรให้แก่โรงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรงมากขึ้น
ซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายในส่ วนอื่น อาทิ ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัตถุดิบ ควบคุมได้ยาก ประกอบกับราคานํ้ามัน และไฟฟ้า
ที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจึ งได้รับความสนใจจาก
เจ้าของโรงงานมากขึ้น
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จากข้อมูลการศึกษาของสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย พบว่า เหตุผลหรื อแรงจู งใจที่สําคัญในการดําเนิ นการด้าน
อนุรักษ์พลังงานของผูป้ ระกอบการ คือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนเป็นหลัก ส่ วนในด้านการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรและการปฏิบตั ิตามกฎหมายยังมีความสําคัญในระดับรองลงไป โดยที่การลดต้นทุนด้านพลังงาน
นอกจากจะช่ วยลดต้นทุนการผลิ ตให้กบั ผูป้ ระกอบการแล้ว ยังเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลผลิ ต ทําให้
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดสู งขึ้นอีกด้วย

1.5 ประสิ ทธิภาพการใช้ พ ลังงาน
1.5.1 ดัชนีชี้วดั ประสิ ทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC)
ดัชนี ช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานเฉพาะคือ ค่าการใช้พ ลัง งานต่ อหนึ่ง หน่ วยผลผลิต หรื อที่รู้จกั กันทัว่ ไปว่า
ค่า SEC (Specific Energy Consumption; SEC) เป็ นเครื่ องมือในการวัดประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานระดับมูล
ฐานที่สุดของโรงงานหรื อกลุ่มโรงงานที่มีผลผลิตอย่างเดียวกัน
ตัวอย่างค่า SEC สําหรับระบบหรื ออุตสาหกรรมแต่ละชนิดแสดงในตารางด้านล่าง
ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ

ค่ า SEC

การผลิตอิฐ

เมกะจูล/ตันของอิฐที่ผลิตได้

การอบเหล็ก

เมกะจูล/ตันของเหล็กที่ถูกอบ

การผลิตไอนํา้

เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้าที่ผลิตได้

การปรับอากาศ

กิโลวัตต์/ตันความเย็น

ระบบแสงสว่ าง

วัตต์/ตารางเมตร

ค่า SEC สามารถคํานวณได้จากสู ตรต่อไปนี้

=

SEC
เมื่อ SEC
E

=
=

P

=

E
P

ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพพลังงาน หรื อค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต
ผลรวมของพลังงาน ซึ่ งได้จากค่าความร้อนคูณกับปริ มาณไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิงที่ใช้
โดยคิดจากพลังงานสุ ทธิคือพลังงานที่ซ้ือทั้งหมดหักลบด้วยพลังงานที่ขาย
ผลรวมของปริ มาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน

ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานจะใช้ขอ้ มูลราย 6 เดือน หรื อรายปี สําหรับกรณี ของโรงงานที่มีการผลิตตาม
ฤดูกาล ส่ วนโรงงานที่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย ค่า SEC จะต้องหักพลังงานส่ วนที่ขายออกด้วย
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Average SEC/Reference SEC
U

กรณี การวัดประสิ ทธิภาพพลังงานของโรงงานควบคุมในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีขอ้ จํากัดมากขึ้น เนื่องจาก
โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีผลผลิตที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีท้ งั
ผลผลิ ตอาหารแช่ แข็งที่ มีหน่ วยวัดเป็ นตัน และผลผลิ ตเครื่ องดื่ มที่ มีหน่ วยวัดเป็ นลิ ตร เป็ นต้น ดังนั้นจึ งใช้
Average SEC/Reference SEC Ratio เป็นตัวชี้วดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานในภาพรวม โดยเป็นการประเมินค่า
ปริ มาณพลังงานที่ใช้ในรอบปี ที่สนใจเทียบกับปริ มาณการใช้พลังงานที่ควรจะเป็ นหากค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
หรื อค่า SEC ในปี ปัจจุบนั เท่ากับค่าอ้างอิง ดังนี้

PE I
เมื่อ PEI
E

p

PP
SEC B

=
=
=
=

=

 EP
P
(
 P  SEC B )

ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิภาพพลังงานในภาพรวม (Physical Energy Index)
ปริ มาณพลังงานรวมที่ใช้ในปี ปัจจุบนั
ปริ มาณผลผลิตแต่ละอย่างในปี ปัจจุบนั
ค่า SEC อ้างอิงของผลผลิตนั้นๆ

1.5.2 ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบต่างๆ สามารถคํานวณได้จากปริ มาณกําลังงาน
หรื องานที่ผลิตได้ต่อพลังงานที่ป้อนเข้า โดยประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบแต่ละชนิด จะมี
รู ปแบบที่แตกต่างกันไปตามความนิยม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.5.2.1 หม้ อไอนํา้
จุดประสงค์ของหม้อไอนํ้าและระบบส่ งจ่ายความร้อน คือ การจ่ายความร้อนหรื อความชื้น ประสิ ทธิ ภาพของ
หม้อไอนํ้าสามารถวัดได้หลายรู ปแบบ รู ปที่ 1.5-1 แสดงประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้า ซึ่ งจะต้องพิจารณาทั้งการ
ใช้เชื้ อเพลิงป้ อนเข้า ปริ มาณไอนํ้าที่ได้ และการสู ญเสี ยอันเนื่ องมาจาก การโบลดาวน์ การแผ่ รังสี และการ
สู ญเสี ยทางปล่ อง
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สูญเสียทางปล่อง 18%

ไอน้ํา 76 %

สูญเสียจากการแผ่รังสี 2%

ประสิทธิภาพ ~76%
สูญเสีย จากการโบลดาวน์ 4%
เชื้อเพลิงปอนเข้า 100%

รู ปที่ 1.5-1 แสดงประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า
หม้อ ไอนํ้าเป็ นส่ ว นประกอบส่ ว นหนึ่ งของระบบผลิ ต ความร้ อ นหรื อไอนํ้าเท่ า นั้ น ในการตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพของระบบจะต้องพิจารณาส่ วนประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น ระบบส่ งจ่าย ระบบปรับสภาพนํ้า เป็ นต้น
วิธีคาํ นวณประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้า
U

ประสิ ทธิภาพ (%) =

ความร้อนในไอนํ้าที่ใช้ประโยชน์ได้ x 100
ความร้อนในเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้า

หรื ออาจเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของหม้อไอนํ้าโดยใช้ดชั นีการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถคํานวณได้ดงั นี้
ดัชนีการใช้พลังงานของหม้อไอนํ้า = อัตราความร้อนในเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าหม้อไอนํ้า (เมกะจูล/ชัว่ โมง)
(เมกะจูล/กิโลกรัมไอนํ้า)
อัตราการผลิตไอนํ้า (กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

1.5.2.2 ระบบทําความเย็น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็นมีคาํ เฉพาะที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปคือ สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of
Performance) หรื อซี โอพี (COP) เป็ นค่าที่แสดงความเย็นที่ผลิตได้ (หรื อค่าความร้อนที่อีวาพอเรเตอร์ สามารถ
ดึ งออกจากบริ เวณทําความเย็น) ต่องานที่ ใส่ ให้กบั ระบบหรื อกําลังไฟฟ้ าที่ ใช้สําหรั บอัดสารทําความเย็นที่
คอมเพรสเซอร์ โดยค่า COP ทีส่ ู งจะหมายถึงประสิ ทธิภาพของเครื่ องทําความเย็นทีส่ ู งหรื อมีประสิ ทธิภาพดี
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วิธีคาํ นวณประสิ ทธิภาพของระบบทําความเย็น
U

COP

=

ความเย็นที่ได้จากอีวาพอเรเตอร์ (หน่วยเป็ นวัตต์: W R )
งานไฟฟ้าที่ใส่ ให้คอมเพรสเซอร์ (หน่วยเป็ นวัตต์: W e )
R

R

R

R

ตัวอย่างเช่น ต้องการหาสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของเครื่ องทําความเย็นขนาด 13,185 W R โดยใส่ งานไฟฟ้าที่
คอมเพรสเซอร์ 5,480 วัตต์ (W e ) จะสามารถคํานวณค่า COP ได้ดงั นี้
R

R

COP

=

R

R

13,185 W R
5,480 W e
R

R

R

= 2.4

R

นอกจากค่า COP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ค่าที่ใช้แสดงประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็นที่นิยมใช้อีกค่าหนึ่ งคือ
ประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็น (Energy Efficiency Ratio) หรื อค่าอีอีอาร์ (EER) เป็ นค่าที่แสดงอัตราส่ วนของ
ความเย็นที่เครื่ องปรับอากาศสามารถทําได้จริ ง (Output) กับกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนั้นต้องใช้ใน
การทํา ความเย็น นั้น (Input) มี ห น่ ว ยเป็ น (Btu/h)/W
เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ค่า EER
สู ง ก็แสดงว่ า
เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนั้นมีประสิ ทธิภาพในการใช้ พลังงานทีด่ หี รื อประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ มากนัน่ เอง
กฎกระทรวง ว่าด้วยกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (พ.ศ. 2538) ซึ่ ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดให้ใช้ค่าสมรรถนะของ
เครื่ องทําความเย็น (Chiller Performance; ChP) เป็ นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร
ค่าสมรรถนะของเครื่ องทําความเย็น(กิโลวัตต์/ตันความเย็น)
=

กําลังไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่ องทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกดั (กิโลวัตต์)
ความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกดั (ตันความเย็น)

1.5.2.3 มอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จะขึ้นอยูก่ บั ค่าของการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเนื่ องจาก
การสู ญเสี ยที่แกนเหล็ก (Core losses) การสู ญเสี ยจากแรงลมที่ตา้ นทานการหมุน การสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ (Stator
losses) การสู ญเสี ยที่โรเตอร์ (Rotor losses) และการสู ญเสี ยจากภาระการใช้งาน (Stray losses)
วิธีคาํ นวณประสิ ทธิภาพของมอเตอร์
U

746 x แรงม้า ( เอาต์พุต )
ประสิ ทธิภาพ (%)

=

วัตต์ ( อินพุต )
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หรื ออาจเขียนอยูใ่ นรู ปที่แสดงค่ากําลังงานสู ญเสี ยของมอเตอร์ดว้ ยก็ได้ ดังนี้
ประสิ ทธิภาพ (%)

=

กําลังงานเอาต์พตุ (วัตต์)
x 100
กําลังงานเอาต์พตุ (วัตต์) + กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์)
U

U

ปริ มาณของกําลังไฟฟ้ าอิ นพุตที่ใช้ผลิ ตแรงม้าตามพิกดั นั้น จะต่างกันสําหรั บมอเตอร์ แต่ละตัว มอเตอร์ ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งกว่ าจะต้ องการกําลังงานอินพุตน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่าที่ให้
เอาต์พตุ เท่ากัน

1.6 ลักษณะการใช้ และแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้ อหาส่ วนนี้ จะกล่าวถึง ลักษณะการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้ไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิ ง
ในภาคอุ ต สาหกรรม การใช้พ ลัง งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทต่ า งๆ ตลอดจนการใช้แ ละเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพพลังงานของระบบ อุปกรณ์ และเครื่ องจักรต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.1 การใช้ พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกระบวนการผลิ ต เทคโนโลยี ชนิ ดของเชื้ อเพลิ งและ
พลังงานที่ ใช้แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อความสะดวกและเป็ นระบบ จึ งกําหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานตาม
ประเภทพลังงานที่ใช้ คือ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน
การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ จะมีการใช้ประเภทพลังงานหรื อเชื้ อเพลิ งที่หลากหลาย
มากกว่าในอาคาร เนื่ องจากมีอุปกรณ์และระบบการผลิตที่แตกต่างกัน ทําให้ตอ้ งมีการแข่งขันด้านการลงทุน
ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงพยายามเลือกใช้พลังงานหรื อเชื้ อเพลิงที่มีตน้ ทุนตํ่าสุ ด แสดงดังตารางที่ 1.6-1 และ
รู ปที่ 1.6-1
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ตารางที่ 1.6-1 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามชนิดพลังงาน

รู ปที่ 1.6-1 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจําแนกตามชนิดพลังงาน
ที่มา: รายงานการอนุรักษ์ พลังงานของประเทศไทย 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 18
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ตารางที่ 1.6-2 การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาแนกตามสาขาย่อย

ที่มา: รายงานการอนุรักษ์ พลังงานของประเทศไทย 2560, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, หน้ า 23

1-37

ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านพลังงาน

1.6.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.2.1 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์ หลักด้ านไฟฟ้ า
1. ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
สิ่ งสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิต เกื อบทุกประเภท คือ คุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม ดังนั้น ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงจําเป็ นต้องควบคุมสภาวะแวดล้อม
ของกระบวนการผลิต อาทิ อุณหภูมิ ความสะอาด ความชื้น ฯลฯ ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ
ของลูกค้า
จากการที่ตอ้ งควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานดังกล่าวข้างต้น ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป ถูก
ออกแบบให้มีลกั ษณะปิ ด และจําเป็ นต้องมีระบบทําความเย็นและปรับอากาศในเกือบทุกพื้นที่ของโรงงาน ทั้ง
ในพื้นที่ ส่วนการผลิ ตที่ ตอ้ งควบคุ มคุ ณภาพและความสะอาดของผลิ ตภัณฑ์ และในพื้นที่ ส่วนสํานักงานที่
ต้องการความสบายและคุณภาพชี วิตที่ดีแก่ ผูท้ าํ งาน ดังนั้นการใช้พลังงานในส่ วนนี้ จึงมีค่าสู งมาก การ
ดําเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการบํารุ งรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศ นอกจากจะช่วยลด
ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังทําให้ตน้ ทุนการผลิตสิ นค้าลดลง ส่ งผลให้ศกั ยภาพการ
แข่งขันด้านการค้าของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย
มาตรการอนุ รักษ์พลังงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ สามารถดําเนิ นการได้ท้ งั มาตรการที่ไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายและมาตรการที่ตอ้ งลงทุน ดังนี้
1.1 มาตรการทีไ่ ม่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่าย
1) ปรับตั้งอุณหภูมิให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริ เวณพื้นที่ทาํ งานทัว่ ไปและ
พื้นที่ส่วนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่าํ จนเกินไปจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน
2) สําหรับห้องที่มีการใช้งานไม่เต็มพื้นที่ ควรกําหนดให้เครื่ องทําความเย็นทํางานเป็ นส่ วนๆ ตามพื้นที่ที่ใช้งาน
3) ลดชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ เช่น เปิ ดเครื่ องปรับอากาศให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็ วขึ้น
4) กรณี ปิดเครื่ องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยง และเปิ ดเมื่อกลับเข้ามาทํางานในเวลา 13:00 น. เพื่อไม่ให้
เครื่ องปรับอากาศทํางานพร้อมกันจํานวนมาก อาจใช้การลดการทํางานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการ
ปรับเทอร์โมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุ ดหรื อ Fan Mode ในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทํางาน
เมื่อกลับเข้าทํางานก็ปรับไปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หรื อ Cool Mode ตามปกติ ทั้งนี้การปรับเทอร์
โมสตัทตามคําแนะนําดังกล่าว เครื่ องปรับอากาศจะยังคงทํางานในส่ วนของพัดลมจ่ายลมเย็น ซึ่งใช้พลังงาน
ไม่มากและจะทําให้หอ้ งทํางานไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อกลับเข้าทํางาน นอกจากนี้ยงั ช่วยลดภาระการทํางาน
ของเครื่ องปรับอากาศเมื่อเปิ ดเครื่ องปรับอากาศใหม่หลังเวลา 13:00 น. ได้อีกด้วย
5) เปิ ดเครื่ องระบายอากาศเท่าที่จาํ เป็ น
6) ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศสู งจากพื้นพอสมควรเพื่อให้ลมเย็นกระจายไปทัว่ ถึงบริ เวณที่ใช้งาน
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7) ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จาํ เป็ น เพื่อช่วยลดปริ มาณความร้อนภายในอาคารที่เป็ น
ภาระของระบบปรับอากาศ
8) ลดปริ มาณความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ อาคาร โดยเฉพาะบริ เวณที่เป็ นรังสี ตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun)
หรื อบริ เวณที่รับแสงแดดโดยตรง
9) บํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอ โดย
- ทําความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายในชุ ดเครื่ องปรั บอากาศภายในอาคาร อย่างสมํ่าเสมอทุกๆ
เดือน เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้ว ยังดีต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้อาคารอีกด้วย
- ทําความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๆ 6 เดือน
10) ลดภาระการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ โดย
- ป้ องกันความร้อนเข้าสู่ อาคารโดยการติดตั้งกันสาดหรื อปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่ มเงา บริ เวณโดยรอบ
อาคาร
- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วต่างๆ ของห้องเป็ นประจํา
- ย้ายสัมภาระสิ่ งของที่ไม่จาํ เป็ นออกจากห้องปรับอากาศ
- เปิ ด- ปิ ดประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรั บอากาศเท่าที่จาํ เป็ น ระมัดระวังไม่เปิ ดประตู-หน้าต่าง
ห้องปรับอากาศทิ้งไว้
- สํา หรั บ อาคารที่ ต ้อ งมี ก ารเข้า -ออก บ่ อ ยๆ ควรติ ด ตั้ง ประตู บ านสวิ ง ที่ ปิ ดได้เ อง และหมั่น ดู แ ล
บํารุ งรักษาให้บานสวิงทํางานได้ดีอยูต่ ลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าที่เป็ นแหล่งกําเนิ ดความร้อนในห้องปรับอากาศ เช่น ตูเ้ ย็น
ตูน้ ้ าํ เย็น กระติกนํ้าร้อน เตาไมโครเวฟ เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
1.2 มาตรการทีต่ ้ องลงทุน
1) ปรับปรุ งกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ อาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนัง
ด้านที่รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ชั้น ซึ่งมีค่าความต้านทานความร้อนสู งกว่าทดแทนกระจกธรรมดา
2) ติดตั้งเครื่ องควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
3) ติดตั้งม่านหรื อกันสาดเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดตกกระทบหน้าต่างโดยตรง
4) ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์
5) ติดตั้งระบบเปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าอัตโนมัติ
6) เลือกใช้เครื่ องทําความเย็นและเครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิภาพสู ง
7) ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร ให้มีความร่ มรื่ นเย็นสบายโดยการปลูกต้นไม้ หรื อทําสนามหญ้าแทน
พื้นคอนกรี ต
8) ระบบปรับอากาศจะทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ จะต้องอาศัยการระบายความร้อนที่ดี ดังนั้นการติดตั้ง
เอาใจใส่ ดูแล และบํารุ งรักษาหอผึ่งนํ้า (Cooling Tower) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับ
อากาศจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยอาจดําเนินการได้ดงั นี้
8.1) ติดตั้งหอผึ่งนํ้าในบริ เวณที่ถูกต้องเหมาะสม คือ บริ เวณเปิ ดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเว้น
ระยะห่ างตามที่ผผู ้ ลิตกําหนด โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอผึ่งนํ้าไว้ใกล้กบั บริ เวณที่มีแก๊สจากสารเคมี
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ความร้อนจากหม้อไอนํ้า ปล่องควันไอเสี ย สายไฟแรงสู งหรื อหม้อแปลงไฟฟ้า และที่สาํ คัญพื้นที่ทาํ
การติดตั้งหอผึ่งนํ้าต้องได้ระดับ ไม่เอียง
8.2) ตรวจสอบการทํางานของหอผึ่งนํ้าและคุณภาพนํ้า เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ
8.3) นําความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใช้ใหม่
8.4) ระบายนํ้าทิ้ง เพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่หอผึ่งนํ้า
การระบายนํ้าทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ที่หอผึ่งนํ้าสามารถทําได้ 3 วิธี คือ
(1) การระบายทิ้งที่ท่อนํ้าล้น (over flow)
(2) ระบายทิ้งที่ท่อนํ้าทิ้ง (drain)
(3) ระบายนํ้าทิ้งที่ท่อทางส่ งปั๊มนํ้าคอยล์ร้อน (condenser water pump)
8.5) บํารุ งรักษาหอผึ่งนํ้า โดยใช้น้ าํ สะอาดที่ผา่ นการกรองและปรับปรุ งคุณภาพนํ้าในระบบระบายความร้อน
8.6) หมัน่ ระบายนํ้าในระบบระบายความร้อนทิ้ง แล้วเติมนํ้าใหม่เพื่อลดการสะสมของสารละลายต่าง ๆ ซึ่ง
จะช่วยให้ประสิ ทธิภาพในการระบายความร้อนดีข้ ึน ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของ
คอยล์ร้อนด้วย
25B

26B

27B

29B

2. ระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
2.1 การออกแบบระบบไฟฟ้ าแสงสว่ าง
1) ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะอาคารที่ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน เช่น
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแสงสว่าง เพื่อควบคุมการ เปิ ด-ปิ ด หรื อหรี่ แสงหลอดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
- ออกแบบให้มี ช่อ งรั บแสงในตําแหน่ ง ทิ ศทาง และช่ วงเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อให้ได้รับแสงสว่าง
ปริ มาณมาก แต่ปราศจากความร้อนหรื อได้รับความร้อนน้อยที่สุด
- ทิ ศทางและช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมสํา หรั บ การเปิ ดรั บ แสงสว่ า งธรรมชาติ ได้แ ก่ ทิ ศ เหนื อ หรื อ ทิ ศ
ตะวันตก ในช่วงเช้าก่อน 8:00 น. หรื อช่วงเย็นหลัง 16:00 น.
2) อาคารที่ใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสว่างที่เหมาะสมสําหรับการใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดทั้งสองช่วงเวลา โดยติดตั้งสวิตช์เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้าเป็ น 2 ชุด แยกจากกัน
3) เลือกวิธีการให้แสงสว่างและระดับความสว่างที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยต้องคํานึงถึงความ
สบายตา และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบํารุ งด้วย
4) การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
2.2 การเลือกใช้ อุปกรณ์
1) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างเหมาะสมกับงาน คือ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ที่มีระดับเพดาน
ตํ่า ใช้หลอดแสงจันทร์หรื อหลอดโซเดียมความดันไอสู ง ในสถานที่ที่มีเพดานสู ง และใช้หลอดไฟฟ้าที่มี
ประสิ ทธิผลการส่ องสว่างสู ง ซึ่งกินกระแสไฟมากเฉพาะในตําแหน่งที่จาํ เป็ นและเปิ ดในเวลาที่ตอ้ งใช้งาน
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2) เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง เช่น ใช้หลอดตะเกียบหรื อหลอด LED แทนหลอดไส้ ใช้บลั ลาสต์
อิเล็กทรอนิกส์หรื อบัลลาสต์ขดลวดสู ญเสี ยตํ่าแทนบัลลาสต์ขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใช้โคมไฟฟ้า
ประสิ ทธิภาพสู ง
3) แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถ เปิ ด-ปิ ด ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจําเป็ น
ในการใช้งาน โดยเฉพาะในบริ เวณที่ใช้งานเพียงบางช่วงเวลา เช่น ห้องประชุม ห้องเรี ยน ห้องนํ้า ระเบียง
2.3 การใช้ งาน
1) เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพและปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
2) ใช้ตารางเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการส่ องสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ เพื่อออกแบบและปรับปรุ งการใช้
พลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง
3) ลดการใช้ที่ไม่จาํ เป็ น อาทิ ลดจํานวนหลอดไฟในบริ เวณที่สว่างมากเกินความจําเป็ น เช่น โถงทางเดิน หรื อ
พิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ เป็ นต้น
4) ปิ ดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หรื อช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน
5) ลดความสว่างหรื อหรี่ หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริ เวณที่ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความสว่างมากนัก
2.4 การบํารุงรักษา
1) ทําความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสมํ่าเสมอทุก 3-6 เดือน
3. มอเตอร์ ไฟฟ้ า
มอเตอร์ ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในหลาย ๆ แห่ งภายในโรงงาน เช่น ระบบขนส่ งภายในอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ ระบบ
ประปา ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่งได้แก่ ปั๊มนํ้า เป็ นต้น โดยปกติมอเตอร์มีอายุการทํางานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้
งานไม่เหมาะสม ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของมอเตอร์ ย่อมตํ่าลง ส่ งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสู งกว่าที่ควรจะเป็ น
ดังนั้นการใช้งานและการบํารุ งรักษามอเตอร์ อย่างเหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับการดําเนินการเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานของระบบที่ขบั เคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า มาตรการต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้มีดงั นี้
3.1 มาตรการทีไ่ ม่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่าย
1) เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้า เปรี ยบเทียบกับค่าพิกดั ซึ่งจะช่วยให้ทราบประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถนําไปประกอบการตัดสิ นใจเลือกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภาระการใช้งานต่อไป
2) ตรวจสอบและบํารุ งรักษาการระบายความร้อน และระบบทางกลของมอเตอร์ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
3) หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ตวั เปล่าโดยไม่มีโหลด เพราะจะทําให้สูญเสี ยกําลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์
4) หลีกเลี่ยงการเริ่ มเดินเครื่ องและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ ในช่วงเวลาที่มีความต้องการ
กําลังไฟฟ้าสู งสุ ด (Peak Demand)
5) ติดตั้งมอเตอร์ในบริ เวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการใช้งานมอเตอร์ในที่อุณหภูมิสูงจะทําให้กาํ ลัง
สู ญเสี ยของมอเตอร์เพิม่ ขึ้น เนื่องจากความต้านทานของขดลวดมีค่าสู งขึ้น
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6) ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์อย่างเหมาะสม ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าสู งเกินกว่าพิกดั ที่บอก
ไว้บนป้ายเครื่ อง (Name Plate) จะทําให้เกิดกําลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กมากขึ้นกว่าพิกดั ทําให้สมรรถนะการ
ทํางานเปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์ดว้ ย
3.2 มาตรการทีต่ ้ องลงทุน
1) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็ วรอบของ
มอเตอร์สาํ หรับงานที่ตอ้ งการความเร็ วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ปั๊มนํ้า มอเตอร์พดั ลมชุดส่ งลม
เย็นในระบบปรับอากาศ เป็ นต้น
2) เลือกใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งแทนมอเตอร์เดิมที่มีประสิ ทธิภาพตํ่า
4. เครื่ องสู บนํา้
1) เลือกเครื่ องสู บนํ้าที่มีการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดใกล้เคียงกับจุดใช้งาน
2) ไม่ควรเผือ่ ขนาดเครื่ องสู บนํ้าให้มีขนาดใหญ่จนเกินไป
3) พยายามเลือกใช้เครื่ องสู บนํ้าขนาดเล็กจํานวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจาํ นวนน้อย
4) เลือกขนาดใบพัดให้เหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอร์และสู บนํ้า
5) จัดรายการซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องสู บนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ
6) ลดอัตราการไหลของนํ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยการลดรอบมอเตอร์
5. ระบบอัดอากาศ
5.1 เครื่ องอัดอากาศ
เพื่อให้เครื่ องอัดอากาศทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดเวลา ควรตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนี้ทุกๆ วัน
1) ระบบจ่ายนํ้าสําหรับลดความร้อนอากาศอัด After Cooler ทํางานดีหรื อไม่
2) ความร้อนที่เกิดจากเครื่ องอัดอากาศไม่สูงกว่าปกติใช่หรื อไม่
3) สวิตช์แรงดันสําหรับ Un-loader ทํางานปกติหรื อไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรื อไม่
4) เครื่ องอัดอากาศส่ งเสี ยงผิดปกติหรื อไม่
5) เครื่ องกรองอากาศด้านดูดอากาศเข้าอุดตันหรื อไม่
6) Safety Valve ทํางานเป็ นปกติหรื อไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรื อไม่
7) Pressure Gauge ทํางานปกติหรื อไม่
8) Air Tank Drain Ejector ทํางานปกติหรื อไม่
5.2 การควบคุมความดัน
การควบคุมความดัน จําเป็ นต้องตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) ความดันตํ่าสุ ดของ Line ที่ตอ้ งการมีค่าเท่าไร (ความดันตํ่าสุ ดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ)
2) ความดันสู งสุ ดของ Line ที่ตอ้ งการมีค่าเท่าไร (ความดันสู งสุ ดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ)
3) ค่า Proof Pressure ของ Line เป็ นเท่าไร ( ความดันที่จะทําให้อุปกรณ์ควบคุมเสี ยหาย)
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4) เพื่อตั้งค่าสวิตช์แรงดัน Safety Valve และ Relief Valve และต้องทําการตรวจสอบรายการต่อไปนี้
- ค่า Set Valve ของสวิตช์แรงดัน, Safety Valve และ Relief Valve ตั้งไว้ถูกหรื อไม่ และ ทํางานถูกต้อง
หรื อไม่
- Check Valve สามารถป้องกันการไหลกลับของลมได้หรื อไม่
- Regulator ทํางานปกติหรื อไม่
- Pressure Gauge ทํางานเป็ นปกติหรื อไม่
5.3 การควบคุมการ Drain
ควรทําการ Drain ออกทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนเริ่ มเดินเครื่ อง และตรวจสอบจุดต่อไปนี้
1) สามารถ Discharge Drain ออกอย่างปกติที่ Drain Valve ของถังอากาศ ตําแหน่งตํ่าสุ ดของระบบท่อ และ
ปลายของท่อและ Air filter
2) Automatic Drain ทํางานปกติหรื อไม่
3) ทําความสะอาดอุปกรณ์ภายในของ Air Filter และ Automatic อย่างสมํ่าเสมอ
4) การควบคุมระบบท่ออากาศ
5) เกิดการรั่วจากจุดต่อ ข้อต่อหลวมหรื อไม่
6) เกิดการรั่วตามท่อหรื อสายลมต่างๆ หรื อไม่
7) Stop Valve ปิ ดสนิทหรื อไม่
1.6.2.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์ หลักด้ านความร้ อน
1. หม้ อไอนํา้
1.1 มาตรการทีไ่ ม่ ต้องเสี ยค่ าใช้ จ่าย
1) ปรับตั้งแรงดันไอนํ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
2) เดินเครื่ องหม้อไอนํ้าให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน
3) เก็บข้อมูลและตรวจวัดประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า เพื่อปรับปรุ งให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
และมีเขม่าน้อยที่สุด
4) ตรวจสอบสภาพการทํางานของหม้อไอนํ้าเป็ นประจํา
5) บํารุ งรักษาหม้อไอนํ้าอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
6) นําไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ทาํ ความร้อนด้วยไฟฟ้า (heater)
7) อุ่นนํ้ามันเตาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
8) นํานํ้าโบลว์ดาวน์ (นํ้าร้อนที่ปล่อยทิ้งจากหม้อนํ้า) กลับมาอุ่นนํ้าที่ป้อนหม้อไอนํ้า
9) นําคอนเดนเสท (นํ้าที่เกิดจากการควบแน่นของไอนํ้าหลังจากถูกใช้งาน) กลับมาอุ่นนํ้าที่ป้อนหม้อไอนํ้า

1-43

ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านพลังงาน

1.2 มาตรการทีต่ ้ องลงทุน
1) หุม้ ฉนวนท่อไอนํ้าเพื่อป้องกันการสู ญเสี ยความร้อนไปในอากาศ
2) ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรื อติดตั้งชุดอุ่นนํ้าก่อนเข้าหม้อไอนํ้า (economizer) เพื่อลดการใช้พลังงานของหม้อ
ไอนํ้า
3) ติดตั้งเครื่ องอุ่นอากาศเพื่อช่วยลดปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง
4) ใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งสําหรับพัดลมเป่ าอากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้
5) ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบกับมอเตอร์พดั ลมเป่ าอากาศ (combustion fan)
6) ใช้ชุดควบคุมปริ มาณออกซิเจน (O 2 trim control)
R

R

2. เตาเผาอุตสาหกรรมและเตาอบ
1) ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ที่สุด
2) ป้องกันหรื อลดการสู ญเสี ยความร้อน ทั้งทางปล่อง ช่องเปิ ด รู รั่วต่างๆ และผ่านพื้นผิวของเตา
3) ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเตาอย่างสมํ่าเสมอ
4) เปลี่ยนหัวเผาให้มีขนาดเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพสู ง
5) เลือกใช้ชนิดและขนาดเตาเผาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

1-44

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

สรุปเนื้อหาวิชา
0B

1. สถานการณ์พลังงานของโลก จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ได้แก่ จํานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น ปริ มาณความต้องการใช้พลังงานในอนาคต ปริ มาณสํารองของแหล่งพลังงานเหล่านี้ ที่มีเหลืออยู่
และปริ มาณของเสี ยที่จะส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
2. ความต้องการพลังงานทัว่ โลกในปี 2040 จะสู งกว่าในปี 2010 อยูป่ ระมาณ 30% ขณะที่การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญนี้ จะต้องอาศัยการลงทุนมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีปริ มาณ
สู งขึ้นอีกกว่า 4 เท่าหากไม่ได้พฒั นาประสิ ทธิภาพของการใช้พลังงานในทุกๆ ภูมิภาคทัว่ โลก
3. ก๊าซธรรมชาติจะเป็ นแหล่งพลังงานหลักที่เติบโตเร็ วที่สุด กล่าวคือจะมีความต้องการทัว่ โลกสู งขึ้นราว 60%
ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะก้าวขึ้นเป็ นแหล่งพลังงานที่มีการใช้มากที่สุดเป็ น
อันดับสองของโลก
4. นํ้ามันสํารอง ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 โลกมีปริ มาณนํ้ามันสํารองที่คน้ พบเท่ากับ 1162.1, 1427.1 ,
1696.6 พันล้านบาร์ เรล ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งนํ้ามันที่มีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในแถบ
ตะวันออกกลาง มีประมาณ 47.6% รองลงมาคืออเมริ กากลางรวมกับอเมริ กาใต้ 19.5% อเมริ กาเหนื อ 13.3%
เครื อรัฐเอกราช 8.5% แอฟริ กามีประมาณ 7.5% เอเชียแปซิฟิก 2.8% และยุโรป 9.5%
5. ก๊าซธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 โลกมีปริ มาณก๊าซธรรมชาติสาํ รองที่คน้ พบเท่ากับ
128.1, 163.5, 193.5 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีเหลืออยู่
ส่ วนใหญ่ อยูใ่ นแถบตะวันออกกลาง 40.9% เครื อรัฐเอกราช 30.6% เอเชียแปซิ ฟิก 10% แอฟริ กา 7.1%
อเมริ กาเหนือ 5.6% อเมริ กากลางรวมถึงอเมริ กาใต้ 4.2% และยุโรป 1.5%
6. ถ่านหิ น ในปี ค.ศ.1997, ค.ศ.2007, ค.ศ.2017 มีปริ มาณสํารองที่คน้ พบเท่ากับ 1,106,210 982,564
1,035,012 ล้านตัน ตามลําดับ โดยในปี ค.ศ.2017 แหล่งถ่านหิ นที่มีเหลืออยูส่ ่ วนใหญ่ อยูใ่ นแถบเอเชีย
แปซิ ฟิก 41.0% อเมริ กาเหนือ 25.0% เครื อรัฐเอกราช 21.6% ยุโรป 9.7% ตะวันออกกลางและแอฟริ กา
1.4% อเมริ กากลางรวมถึงอเมริ กาใต้ 1.4%
7. การใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายของประเทศไทยในช่วง 10 เดือนของปี 2561 มีปริ มาณ 69,812 พันตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 5.7 คิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวมกว่า 1,194,388
ล้านบาท โดยมีการใช้พลังงานเชิ งพาณิ ชย์ในสัดส่ วนร้อยละ 84.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 9.3 และ 6.3
8. ปี 2561 นํ้ามันสําเร็ จรู ป มีการใช้ 34,206 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.2ไฟฟ้า มีการใช้ 14,046
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 ถ่านหิ น/ลิกไนต์ มีการใช้ 5,840 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 48.0 และก๊าซธรรมชาติ มีการใช้ 4,827 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.5
9. พลังงานหมุนเวียน (ฟื น แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ และก๊าซชีวภาพ) มีการใช้6,466
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.9 และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟื น ถ่าน แกลบ วัสดุเหลือทาง
การเกษตร) มีการใช้ 4,427 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.0
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10. ปี 2561 การผลิตพลังงาน มีปริ มาณ 60,914 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
1.5 โดยมี การผลิ ตพลังงานเชิ งพาณิ ชย์ ในสัดส่ วนร้ อยละ 63.1 ของการผลิ ตพลังงานทั้งหมดพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอื่น ๆ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิมร้อยละ 25.3 และ 11.6
11. ปี 2561 การนําเข้าพลังงานมีปริ มาณ 70,511 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 6.3 โดยมีการนําเข้าพลังงานเชิงพาณิ ชย์ในสัดส่ วน ร้อยละ 99.9 ของการนําเข้าพลังงานทั้งหมด และ
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
12. ปี 2561 การส่ งออกพลังงาน มีปริ มาณ 10,331 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 7.5 จากช่ วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีการส่ งออกพลังงานเชิงพาณิ ชย์ในสัดส่ วนร้อยละ 99.9 ของการส่ งออกพลังงาน
ทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ร้อยละ 0.1
13. โรงกลัน่ นํ้ามันรวม 7 โรง มีกาํ ลังการกลัน่ รวมทั้งสิ้ น 1,234,500 บาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ 6 โรง มีขนาดรวม 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโรงแยกก๊าซพลังเพชร ซึ่ งทําการผลิ ตก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวเป็ นหลักอีก 1 โรงมีขนาด 120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยพบว่า มีการผลิตนํ้ามันสําเร็ จรู ปซึ่ง
ประกอบด้วย นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิ น ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นํ้ามันเครื่ องบิน นํ้ามันเตาและ นํ้ามันก๊าด คิด
เป็ นสัดส่ วน ร้อยละ 44.6 17.5 13.1 11.7 10.0 และ 3.1 ตามลําดับ ทั้งนี้ไม่รวมนํ้ามันกึ่งสําเร็ จรู ปปริ มาณ 1,067
พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ
14. ปี 2561 พบว่า มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 60.3 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
ถ่านหิ น/ลิกไนต์ร้อยละ 17.7 นํ้ามันเตาและนํ้า มันดีเซลร้อยละ 0.1 ที่เหลือเป็ นพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
อื่ นๆ (แกลบ กากอ้อ ย วัสดุ เหลื อใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊ าซชี วภาพ แบล็คลิ เคอและก๊ าซเหลื อใช้จาก
ขบวนการผลิต) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 21.9
15. ปี 2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,667 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 11.7 โดยมีการใช้ในรู ปของ ไฟฟ้าความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วยเอทานอล และไบ
โอดีเซล) ในสัดส่ วนร้อยละ 15.28 ของการใช้พลังงานขั้นสุ ดท้ายทั้งหมด
16. รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงาน โดยลดสัดส่ วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (Energy Intensity) พบว่าในช่วง 10 เดือนของปี
2561 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,667 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิ บ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 11.7 จากช่ วง
เดี ยวกันของปี ก่ อน ส่ วนสัดส่ วนการใช้พลังงานต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ องเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่ งเป็ นปี ฐานที่เริ่ มดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554 – 2573) และ
แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579
17. การใช้ไฟฟ้า ในปี 2560 อยูท่ ี่ 185,124 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 1.2 โดยปริ มาณการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขา ยกเว้นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 1.7
18. สาขาที่มีสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้าสู งที่สุด คือ สาขาอุตสาหกรรมคิดเป็ นร้อยละ 47 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ
รองลงมาคือการใช้ไฟฟ้าในธุรกิจและครัวเรื อนในสัดส่ วนเท่ากันที่ร้อยละ 24
19. ปี 2560 การใช้ไฟฟ้าของอุตสาหกรรมที่สาํ คัญส่ วนใหญ่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งในส่ วนของ
การบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่และการส่ งออก
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20. ปี 2560 พบว่าการใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจส่ วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าใน
สัดส่ วนที่ สูง ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า อพาร์ ทเม้นท์และเกสต์เฮ้าส์ โรงแรมและขายปลี กมี การใช้ไฟฟ้ า
เพิ่มขึ้น ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของการบริ โภคภาคเอกชน รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การ
21. การเผาไหม้พลังงานฟอสซิ ล จะเกิ ดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นต้นเหตุของการ
เกิดปฏิกิริยาเรื อนกระจก (greenhouse effect) และเป็ นสาเหตุสาํ คัญของสภาวะโลกร้อน
22. ในช่ ว งระหว่ า งปี 2010-2040 ความต้อ งการพลัง งานทั่ว โลกจะเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า 30% เพราะในปี 2040
ประชากรโลกจะมีจาํ นวนเกือบ 9 พันล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้านคนในปัจจุบนั
23. ประเทศใน OECD รวมทั้งจีน จํานวนประชากรวัยทํางานจะลดลง เมื่อถึงปี 2040 ส่ วนอินเดียกับแอฟริ กาจะ
มีจาํ นวนประชากรเพิ่มสู งขึ้น แนวโน้มสัดส่ วนประชากรนี้ จะเกื้อหนุนให้ท้ งั อินเดียและแอฟริ กาขึ้นสู่ การ
เป็ นสองภูมิภาคที่มีอตั ราการเติบโตของ GDP สู งที่สุดในปี 2040
24. ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ Non OECD จะสู งขึ้นเกือบ 60% แม้เมื่อเข้าสู่ ปี 2040 เช่น จีน อินเดีย
25. ความต้องการพลังงานทุกรู ปแบบจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยปี ละ 0.9 % นับแต่ปี 2010 จนถึง 2040 ซึ่ งนํ้ามันมี
ความต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ Non OECD ก๊าซธรรมชาติจะมีความต้องการทัว่ โลกสู งขึ้น
ราว 60% ในช่วงปี 2010-2040 และในปี 2025 ก๊าซธรรมชาติจะเป็ นแหล่งพลังงานที่มีการใช้มากที่สุดเป็ น
อันดับสองของโลก
26. พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูใ่ นตัวของสิ่ งที่อาจให้งานได้
27. พลังงานจําแนกตามลักษณะการนํามาใช้ประโยชน์เป็ น 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้ นเปลือง (Conventional
energy) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
28. พลังงานสิ้ นเปลือง หมายถึง พลังงานใช้แล้วหมดไป เป็นพลังงานที่ได้จากถ่านหิ น หิ นนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน
นํ้ามันดิบ นํ้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็ นต้น ที่เรี ยกว่าใช้แล้วหมดไป ก็เพราะว่าหามา
ทดแทนไม่ทนั การใช้ บางครั้งเรี ยก พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels)
29. พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึ งสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ดว้ ยตัวเองโดย
ธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ป่ าไม้ เป็นต้น หรื ออาจเกิดขึ้นและแพร่ ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการ
กระทําของมนุษย์ ได้แก่ ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังนํ้า พลังความร้อนใต้พิภพ พลังลม ตามลําดับ
30. หน่วยวัดมาตรฐานสากลหรื อหน่วยวัดในระบบ SI ที่ใช้วดั ปริ มาณพลังงาน คือ จูล (Joules; J)
31. หน่วยวัดพลังงานอื่นๆ เช่น กิโลวัตต์-ชัว่ โมง (เท่ากับ 3.6 เมกะจูล), แคลอรี (เท่ากับ 4.2 จูล), บี.ที.ยู (เท่ากับ
1055 จูล)
32. กําลัง (Watt) = งาน ( J) / เวลา (t) และ 1 แรงม้า (HP) = 746 W
33. สําหรับประเทศไทยใช้หน่วยวัดร่ วมเป็ น ตันเทีย บเท่ านํา้ มันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซึ่ งหมายถึง
พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของนํ้ามันดิบ 1 ตัน หรื อประมาณ 42 จิกะจูล (GJ)
34. ดัชนี ช้ ี วดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานเฉพาะ คือ ค่าการใช้พลังงานต่อหนึ่ งหน่ วยผลผลิต หรื อ ค่า SEC (Specific
Energy Consumption; SEC) เป็ นเครื่ องมือในการวัดประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานระดับมูลฐานที่สุดของโรงงาน
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35. ประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็น คือ สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance) หรื อซี โอพี
(COP) เป็นค่าที่แสดงความเย็นที่ผลิตได้ (หรื อค่าความร้อนที่อีวาพอเรเตอร์ สามารถดึงออกจากบริ เวณทํา
ความเย็น) ต่องานที่ใส่ ให้กบั ระบบหรื อกําลังไฟฟ้าที่ใช้สาํ หรับอัดสารทําความเย็นที่คอมเพรสเซอร์ โดยค่า
COP ยิง่ สู ง ยิง่ ดี
36. ค่าที่ใช้แสดงประสิ ทธิ ภาพของระบบทําความเย็นที่นิยมใช้อีกค่าหนึ่ งคือประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็น
(Energy Efficiency Ratio) หรื อค่าอีอีอาร์ (EER) เป็ นค่าที่แสดงอัตราส่ วนของความเย็นที่เครื่ องปรับอากาศ
สามารถทําได้จริ ง (Output) กับกําลังไฟฟ้ าที่เครื่ องปรับอากาศเครื่ องนั้นต้องใช้ในการทําความเย็นนั้น
(Input) มีหน่วยเป็ น (Btu-h)/W ค่า EER ยิง่ สู งยิง่ ดี
37. กฎกระทรวงได้กาํ หนดให้ใช้ค่าสมรรถนะของเครื่ องทําความเย็น (Chiller Performance; ChP) ซึ่ งมีหน่วย
เป็ น (กิโลวัตต์/ตันความเย็น) เป็ นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร
38. ควรปรับตั้งอุณหภูมิหอ้ งปรับอากาศให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25 -26 องศาเซลเซี ยส ในบริ เวณ
พื้นที่ทาํ งานทัว่ ไปและพื้นที่ส่วนกลาง
39. ควรทําความสะอาดชุดระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน
40. ทิศทางและช่ วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเปิ ดรับแสงสว่างธรรมชาติ ได้แก่ ทิศเหนื อหรื อทิศตะวันตก
ในช่วงเช้าก่อน 8:00 น. หรื อช่วงเย็นหลัง 16:00 น.
41. การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
42. เลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ที่มีระดับเพดานตํ่า ใช้หลอดแสงจันทร์ หรื อหลอดโซเดียมความ
ดันไอสู งในสถานที่ที่มีเพดานสู ง และใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ผลการส่ องสว่างสู งซึ่ งใช้กระแสไฟฟ้า
มากเฉพาะในตําแหน่งที่จาํ เป็ นเท่านั้น
43. ควรทําความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสมํ่าเสมอทุก 3 - 6 เดือน
44. ในการใช้งานมอเตอร์ หากแรงดันไฟฟ้าสู งเกินกว่าพิกดั ที่บอกไว้บนป้ายเครื่ อง (Name Plate) จะทําให้เกิด
กําลังสู ญเสี ยในแกนเหล็กมากขึ้นกว่าพิกดั ทําให้สมรรถนะการทํางานเปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งาน
มอเตอร์
45. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็ วรอบของ
มอเตอร์สาํ หรับงานที่ตอ้ งการความเร็ วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ปั๊มนํ้า มอเตอร์ พดั ลมชุดส่ งลม
เย็นในระบบปรับอากาศ
46. หลีกเลี่ยงการเริ่ มเดินเครื่ องและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการ
กําลังไฟฟ้าสู งสุ ด (Peak Demand)
47. พยายามเลือกใช้เครื่ องปั๊มนํ้าขนาดเล็กจํานวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจาํ นวนน้อย
48. บํารุ งรักษาหม้อไอนํ้าอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
49. นําไอนํ้ามาอุ่นนํ้ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ทาํ ความร้อนด้วยไฟฟ้า (Heater)
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อุตสาหกรรม. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 1 ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย, 2544.
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บทที
บ ่2
พระราชบับัญญัตกิ ารส่
า งเสริริมการอนนุรักษ์ พลังงาน
ในนส่ วนทีเกี
่ ย่ วข้ องกับโรงงานควบบคุมและะอาคารคควบคุม
(Ener gy Consservationn Act : Designate
D
ed Factoory & Buuilding)
ควาามสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
จนถึถึ งปั จจุ บนั พ ระราชบัญ ญัติติการส่ ง เสริ มมการอนุ รั กษ์ พลั
พ ง งาน ได้มการประกาศบ
ี
บังคับใช้แล้ว 2 ฉบับ คื อ
พระะราชบัญ ญัติการส่
ก ง เสริ มการอนุ
ก
รั ก ษ์พลลัง งาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ กการส่ ง เสริ มการอนุ
ก
รั ก ษ์
พลังั งาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25550 ซึ่ งมีสาระะสําคัญเป็ นกาารปรับปรุ ง พ.ร.บ. การส่ งเสสริ มการอนุ รักษ์
ก พลังงาน
พ.ศศ. 2535 ที่ใช้มานานและมีบทบัญญัติบาางประการไม่สอดคล้
ส
องกับภาวการณ์ปัจจจุบนั พ.ร.บ. การส่
ก งเสริ ม
การรอนุ รั ก ษ์พ ลังงานจั
ง
ด แบ่ งกลุ
ก ่ ม เป้ า หมายยที่ รั ฐ จะเข้า ไปกํ
ไ า กับ ดู แ ลและให้ ก ารส่ส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ เป็ น 4
กลุ่ม เป้าหมาย คือ
1. โรงงานควบคคุม
2. อาคารควบคุม
ง อดัดแปลงง (เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุนุรักษ์ พ ลังงานน (ฉบับที่ 2)
3. อาคารที่จ ะทํทําการก่ อสร้ างหรื
พ.ศ. 2550)
อ กร หรื ออุปปกรณ์ ที่มีประะสิ ทธิภ าพสู ง และวัสดุหรื อออุปกรณ์ เพื่อการอนุ
ก
รักษ์
4. ผู้ผ ลิต หรื อผู้ จําหน่ ายเครื่ องจั
พลังงาน
โดยยกลุ่มเป้าหมายยที่เกี่ยวข้องกับการอนุ
บ
รักษ์พพลังงานในโรรงงานควบคุมและอาคารคว
แ
บคุมได้แก่ กลลุ่มเป้าหมาย
ที่ 1 และ 2 ซึ่งมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังั งาน ดังนี้
เจ้ า ของโรงงานคควบคุม และอาาคารควบคุ ม มี หน้าที่ ตอ้ งปปฏิ บตั ิ ตามมาตตรฐาน หลักเ กณฑ์ และวิธการจั
ธี
ดการ
พลังั งาน และต้องจั
ง ดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลลังงานประจําในโรงงานคววบคุมและอาคคารควบคุม (ดูรายละเอียด
ในภภาคผนวก ก.1 ก.2 และ ก.5))
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ตอนที่ 1 บทที่ 2พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงานฯ

ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.1)
การกํากับดูแลและส่ งเสริ มช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจะอาศัยงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงานที่จดั ตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนเพื่อส่ งเสริ ม การอนุรักษ์ พ ลังงาน เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรื ออุดหนุ นการดําเนิ นการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดของ
แหล่งเงิน แนวทางและวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตลอดจนผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือหรื อเงินอุดหนุนตามระบุ
ในกฎหมาย (ดูมาตรา ๑๑-๑๖ ในภาคผนวก ก.2)
วัตถุประสงค์
1. บอกสาระสํ าคัญของพระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้
2. บอกคําจํากัดความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริ ม การ
อนุรักษ์ พลังงานได้ อย่ างถูกต้ อง
3. บอกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้ าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริมการ
อนุรักษ์ พลังงานได้ อย่ างถูกต้ อง
4. บอกหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานประจําโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้
อย่ างถูกต้ อง
5. บอกแนวทางการดําเนินงานด้ านการจัด การพลัง งานตามพระราชบัญ ญัติการส่งเสริ ม การอนุ รักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้
6. บอกหลักเกณฑ์ การใช้ ประโยชน์ และระบุผู้มีสิทธิได้ รับเงินช่ วยเหลือหรื อเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานได้ อย่ างถูกต้ อง
7. บอกบทกําหนดโทษของผู้ที่ไม่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ได้

2.1 บทนํา
เนื่ อ งจากความต้อ งการใช้พ ลัง งานเพื่ อ ตอบสนองการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็ นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้
ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปั จจุบนั การดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้
พลัง งานอย่ า งประหยัด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนการก่ อ ให้ เ กิ ด การผลิ ต เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ที่ มี
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ประสิ ทธิ ภาพสู งและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่ งรัดดําเนิ นงานให้
บรรลุ เป้ าหมายได้ ด้วยเหตุน้ ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) จึ งได้ยกร่ างกฎหมาย
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานขึ้นมาเพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล ส่ งเสริ ม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ใช้พลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบตั ิในการอนุรักษ์พลังงานการกําหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุ นช่ วยเหลื อในการอนุ รักษ์
พลัง งาน การป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มจากการใช้พ ลัง งาน ตลอดจนการค้น คว้า วิ จัย เกี่ ย วกับ
พลัง งาน และกํา หนดมาตรการเพื่ อ ส่ ง เสริมให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน หรือผลิ ต เครื่ องจัก รอุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งหรื อวัสดุเพื่อใช้ในการอนุ รักษ์พลังงานในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มี บทบัญญัติบางประการ
ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั ฝ่ ายนิ ติบญั ญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดงั กล่าวเพื่อให้
สามารถกํากับและส่ งเสริ มการใช้พลังงานการอนุ รักษ์พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถปรั บเปลี่ ยน
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทนั ต่อเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานด้านประสิ ทธิ ภาพของการผลิตเครื่ องจักร
และอุ ป กรณ์ การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานตลอดจนการ
มอบหมายให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่ องจักรหรื อ
อุ ป กรณ์ และคุ ณภาพวัสดุ หรื อ อุ ป กรณ์ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่ อ ให้ทนั ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคม จึ งได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550” ขึ้นใช้บงั คับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และให้มีผลใช้บงั คับ
เมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.
2551 เป็ นต้นไป
พระราชบัญ ญัติการส่ งเสริ ม การอนุ รั กษ์ พ ลัง งาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญ ญัติการส่งเสริ ม การอนุ รั กษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวตั ถุประสงค์ หลักอยู่ 3 ประการดังนี้
(1) เพื่อกํากับดูแล ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้ผูท้ ี่ตอ้ งดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุ รักษ์
พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและประหยัด
(2) เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ใน
การอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่ หลาย
(3) เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็ นกลไกในการให้ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ผูท้ ี่ตอ้ งดําเนิ นการอนุ รักษ์
พลังงานตามกฎหมาย
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ตอนที่ 1 บทที่ 2พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงานฯ

พระราชบัญญัตกิ ารส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้ วยบทบัญญัตทิ ้งั สิ้น 9 หมวดดังนี้
บทบัญญัตทิ วั่ ไปและคํานิยามศัพท์ (มาตรา ๑-๖)
หมวด 1 การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖)
หมวด 2 การอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒)
หมวด 3 การอนุรักษ์ พ ลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ และส่ งเสริ ม การใช้ วัสดุหรื ออุปกรณ์ เพื่อการอนุ รักษ์
พลังงาน (มาตรา ๒๓)
หมวด 4 กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙)
หมวด 5 มาตรการส่ งเสริมและช่ วยเหลือ (มาตรา๔๐-๔๑)
หมวด 6 ค่ าธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖)
หมวด 7 พนักงานเจ้ าหน้ าที่ (มาตรา ๔๗-๔๙)
หมวด 8 การอุทธรณ์ (มาตรา ๕๐-๕๒)
หมวด 9 บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑)
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 อยูใ่ นภาคผนวก ก.1
ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จดั ทําคําอธิ บายการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ
การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุม ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงแนวทางการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้
อันจะนําไปสู่ การปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

2.2 ขอบเขตการบังคับใช้ พ ระราชบัญญัติฯ
โดยที่พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2535มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกํากับดูแล ส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้
พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประหยัด และเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการผลิ ตเครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้วสั ดุ หรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุ รักษ์พลังงานขึ้นในประเทศ
และให้มีการใช้อย่างแพร่ หลาย ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกํากับดูแล ส่ งเสริ ม และสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติน้ ีจึงประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้
(1) โรงงานควบคุม
(2) อาคารควบคุม
(3) ผู้ผลิตหรื อผู้จําหน่ ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพสู ง รวมถึงวัสดุหรื ออุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน
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ในส่ วนของกลุ่ มโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ มที่ อยู่ภายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติฯ นั้น จะมุ่งเน้น
โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริ มาณมากและมีศกั ยภาพพร้อมที่จะดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานได้
ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรื ออาคารใดจะเข้าข่ายเป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมหรื อไม่ ย่อมเป็ นไปตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้
กําหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ 2.3
ในส่ วนของกลุ่มผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมถึงวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อ
การอนุ รักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิ ทธิ อุดหนุ นช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรื อจําหน่ ายเครื่ องจักร
อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จาํ หน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่ หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทัว่ ไปลด
การใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกําหนดเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริ มาณการใช้พลังงาน อัตรา
การเปลี่ ย นแปลงพลัง งาน และประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานอย่ า งใด เป็ นเครื่ องจัก รหรื ออุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติน้ ี ย่อมเป็ นไปตามกฎกระทรวงซึ่ งได้กาํ หนดเป็นเรื่ องๆ
ไป เช่ น กฎกระทรวงกําหนดเครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกําหนดตูเ้ ย็นที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง พ.ศ. 2552 หรื อกฎกระทรวงกําหนดหม้อหุ งข้าวไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง พ.ศ. 2552 เป็ นต้น
และเช่นเดียวกัน การกําหนดวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่าง
ใดเป็ นวัสดุ หรื อ อุ ปกรณ์ เพื่อการอนุ รักษ์พลัง งานที่ อยู่ภายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติน้ ี ย่อมเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงซึ่ งได้กาํ หนดเป็นเรื่ องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกําหนดกระจกเพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
เป็ นต้น

2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผูท้ ี่มีหน้าที่ตอ้ งดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น
จะถูกเรี ยกว่า “โรงงานควบคุม” หรื อ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการ
ใช้พลังงานในปริ มาณมากและมี ศกั ยภาพพร้ อมที่ จะดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานได้ทนั ที ทั้งนี้ ลักษณะของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมย่อมเป็ นไปตามที่พ ระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กาํ หนดไว้ ดังนี้
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หมายถึงโรงงานหรื ออาคารที่มีหน้าที่ตอ้ งดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานตาม
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งโรงงานหรื ออาคารที่เข้าข่ายเป็ นโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลกั ษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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โรงงานหรื ออาคารทีเ่ ข้ าข่ ายเป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(1) เป็ นโรงงานหรื ออาคารที่ได้รับอนุมตั ิจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้าหรื อให้ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าชุดเดียวหรื อหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อ 1,175 กิโลโวลต์ แอมแปร์ ขนึ้ ไป หรื อ
(2) เป็ นโรงงานหรื ออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผูจ้ าํ หน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอนํ้าจากผูจ้ าํ หน่าย
พลังงานหรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกันตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ผา่ นมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20
ล้ านเมกะจูลขึน้ ไป
อย่างไรก็ดี สําหรั บอาคารบางประเภทแม้มีลกั ษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็ นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538ก็ได้กาํ หนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้ เป็ น
อาคารควบคุ ม ซึ่ งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็ นพระที่นั่งหรื อพระราชวัง อาคารที่ ทาํ การสถานทูตหรื อสถานกงสุ ล
ต่างประเทศ อาคารที่ทาํ การขององค์การระหว่างประเทศหรื อที่ทาํ การของหน่ วยงานที่ต้ งั ขึ้นตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรื ออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่ งมี
กฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
สํ าหรั บการคํานวณปริ ม าณการใช้ พ ลังงานตาม (2) ข้ างต้ นให้ คํานวณตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังนี้
(1) กรณี ไฟฟ้า
ให้คาํ นวณปริ มาณการใช้ไฟฟ้าเป็ นหน่วยกิโลวัตต์ชวั่ โมงแล้วคูณด้ วย 3.60
(2) กรณี ความร้อนจากไอนํ้า
ให้คาํ นวณปริ มาณความร้อนจากไอนํ้าเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริ มาณความร้อนจากไอนํ้าเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็ นเมกะจูล/ปี
hs หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอนํ้าที่ใช้ หน่วยเป็ นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอนํ้า(steam table) ทัว่ ไป
hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของนํ้าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส และความดันหนึ่ งบรรยากาศ ในที่น้ ี
ให้ใช้ค่าเท่ากับ 113 เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริ มาณไอนํ้าที่ใช้ หน่วยเป็ นตัน/ปี ดูจากเครื่ องวัดปริ มาณไอนํ้าของอาคารหรื อโรงงาน
eff. หมายถึง ประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่น้ ีใช้ค่า
0.45
(3) กรณี พลังงานสิ้ นเปลืองอื่น
ให้คาํ นวณปริ มาณความร้อนจากพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
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โดย Ef หมายถึง ปริ มาณความร้อนจากพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็ น
เมกะจูล/ปี
F หมายถึงปริ มาณการใช้พลังงานสิ้ นเปลือง หน่วยเป็ นหน่วยนํ้าหนักหรื อปริ มาตรต่อปี
HHV หมายถึงค่าความร้อนสู ง (High Heating Value) ของพลังงานสิ้ นเปลืองที่ใช้หน่วยเป็ น
เมกะจูล/หน่วยนํ้าหนักหรื อปริ มาตร
eff. หมายถึงประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในที่น้ ีใช้ค่า 0.45
ในกรณี ที่ไม่มีค่าความร้ อนสู งจากผูจ้ าํ หน่ าย ให้ใช้ความร้ อนเฉลี่ ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงานกําหนด
รายละเอี ยดของพระราชกฤษฎี กากําหนดอาคารควบคุ ม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎี กากําหนดโรงงาน
ควบคุม พ.ศ. 2540 อยูใ่ นภาคผนวก ก.3 และภาคผนวก ก.4 ตามลําดับ

2.4 การอนุรักษ์ พ ลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้กาํ หนดการดําเนิ นการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์และส่ งเสริ มการใช้วสั ดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการ
อนุ รักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องทั้งในส่ วนผูป้ ฏิบตั ิและผูก้ าํ กับดูแลมีความเข้าใจชัดเจน
ตรงกันว่าการดําเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็ นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่
2.4.1 การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงาน
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(2) การป้องกันการสู ญเสี ยพลังงาน
(3) การนําพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(4) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(5) การปรับปรุ งการใช้ไฟฟ้ าด้วยวิธีปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า การลดความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสู งสุ ดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(6) การใช้เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุที่ช่วยในการ
อนุรักษ์พลังงาน
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
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อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้กาํ หนดให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพลังงาน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวง
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบตั ิ
(2) กําหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ ง
ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรให้อธิ บดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานมีอาํ นาจออก
คําสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุ มรายใดแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุ รักษ์
พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ อ อกโดยรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบตั ิตามภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคําสั่งนั้น
ตามมาตรา ๑๐
2.4.2 การอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร
การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การลดความร้ อนจากแสงอาทิตย์ ทเี่ ข้ ามาในอาคาร
การปรับอากาศอย่ างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
การใช้ วสั ดุก่อสร้ างอาคารทีจ่ ะช่ วยอนุรักษ์ พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้ างนั้นๆ
การใช้ แสงสว่ างในอาคารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
การใช้ และการติดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุทกี่ ่ อให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร
การใช้ ระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
การอนุรักษ์ พลังงานโดยวิธีอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทําการก่อสร้างหรื อดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้
กําหนดให้รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคารที่จะทําการก่อสร้ างหรื อดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
(2) กํา หนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน
รายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อยูใ่ นภาคผนวก ก.5
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ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กําหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนํามาใช้บงั คับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็ นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมี
อํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณี เช่น
ว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็ นอาคารควบคุมจะอยูใ่ นท้องที่ที่ยงั มิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะใน
ขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง กําหนดให้รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบตั ิ
(2) กําหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําในอาคารควบคุมแต่ละแห่ ง
ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
อนึ่ง ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรให้อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอาํ นาจออกคําสั่งให้
เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ นไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน และ
ให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบตั ิตามภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคําสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบ
มาตรา ๑๐
2.4.3 สิ ทธิในการขอผ่ อนผันการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฯิ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ในกรณี ที่เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มแห่ งใดใช้พลังงานตํ่ากว่าขนาดหรื อ ปริ มาณที่
กําหนดในพระราชกฤษฎี กากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 หรื อพระราชกฤษฎี กากําหนดอาคารควบคุม
พ.ศ. 2538 และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็ นเวลาติ ดต่อกันไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อนเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคาํ ขอให้อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ตลอดเวลาดังกล่าวได้
และในกรณี ที่มีคาํ ขอดังกล่าวให้อธิ บดีพิจารณาผ่อนผันหรื อไม่ผอ่ นผันและมีหนังสื อแจ้งผลให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มทราบโดยเร็ วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรื อมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘
วรรคสาม แล้วแต่กรณี
เมื่ อเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มได้รับหนังสื อแจ้งผลแล้วไม่เห็ นด้วยกับหนังสื อแจ้ง
ดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ในกรณี เช่นว่านี้ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการ
ดําเนิ นการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคาํ วินิจฉัยของรัฐมนตรี และแจ้งคําวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
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อาคารควบคุมซึ่ งเป็นผูย้ ื่นคําร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรี ตอ้ งพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็ จโดยเร็ ว
และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุดตามมาตรา ๕๒
หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมแห่ งใดแจ้งรายละเอี ยดหรื อเหตุผลในการใช้พลังงาน
ตํ่ากว่าขนาดหรื อ ปริ มาณที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็ นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุ มดังกล่ าวต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 3 เดื อน หรื อปรั บไม่ เ กิน 150,000 บาท หรื อ ทั้ง จําทั้งปรั บตาม
มาตรา ๕๓
2.4.4 การอนุ รักษ์ พ ลัง งานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ และส่งเสริ ม การใช้ วัสดุหรื ออุปกรณ์ เ พื่ อการอนุ รั กษ์
พลังงาน
สําหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์และการส่ งเสริ มการใช้วสั ดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กาํ หนดการดําเนิ นการเพื่อการอนุ รักษ์
พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่ งเสริ มการใช้
วัส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ เพื่ อ การอนุ รัก ษ์พลัง งาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง กําหนดให้รัฐ มนตรี โ ดยคํา แนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานด้านประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์
(2) กําหนดเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริ มาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
และประสิ ทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็ นเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
(3) กําหนดวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็ นวัสดุหรื อ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(4) กําหนดให้ผผู ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กําหนดว่าผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ หรื อ วัสดุหรื ออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ตาม (2) หรื อ (3) ย่อมมีสิทธิ ขอรับการส่ งเสริ มและช่วยเหลือ
ตามมาตรา ๔๐แห่งพระราชบัญญัติน้ ีได้

2.5 หน้ าทีข่ องโรงงานและอาคารควบคุม
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้กาํ หนดให้
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้ าของอาคารควบคุม
(1) จัดให้ มีผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ ง โดยมีจาํ นวนและ
คุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
พ.ศ. 2552 ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 2.6 ต่อไป
(2) จัดให้ มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนด
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มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ งจะได้กล่าว
โดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป
(3) ปฏิบัติตามคําสั่ งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรื อมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผูน้ ้ นั
แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุ รักษ์พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงตาม (1) และ (2)
2.6 การจัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงาน
การจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมแต่ละแห่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีความรู ้ เฉพาะทางเป็ นผูช้ ่ วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุมในการดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ จํานวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียด
ในภาคผนวก ข.1 ซึ่งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
2.6.1 คุณสมบัตขิ องผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานหรื ออาคารอย่างน้อย 3
ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(2) เป็นผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานตาม
การรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(3) เป็นผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรื อการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิ บดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(4) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการฝึกอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(5) เป็ นผูท้ ี่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดจากการจัดสอบผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่ งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การรับรองผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (1)
และ (2) ให้เป็ นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
2.6.2 จํานวนของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําที่โรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจาํ นวนและคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมตั ิจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้า
หรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรื อหลายชุดรวมกันมีขนาดตํ่ากว่ า 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530 กิโลโวลต์
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แอมแปร์ หรื อมีการใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผูจ้ าํ หน่ าย
พลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ผา่ นมา
มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตํ่ากว่ า 60 ล้ านเมกะจูลต้ องจัดให้ มีผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
อย่ างน้ อย 1 คนโดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 2.6.1
(2) ในกรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมตั ิจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้า
หรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรื อหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530 กิโลโวลต์
แอมแปร์ ข้ ึ นไป หรื อ มี การใช้พลัง งานไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนจากไอนํ้าหรื อ พลังงานสิ้ นเปลื องอื่ นจากผู ้
จําหน่ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี
ที่ผา่ นมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้ านเมกะจูลขึน้ ไปต้ องจัดให้ มีผู้รับผิดชอบ
ด้ านพลัง งานไม่ น้อยกว่ า 2 คน โดยอย่างน้อ ย 1 คนต้อ งมี คุณ สมบัติ ต ามหัว ข้อ 2.6.1(4) หรื อ (5) สําหรั บ
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานจํานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 2.6.1 ด้วย
2.6.3 หน้ าทีข่ องผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) บํารุ งรักษาและตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็ นระยะๆ
(2) ปรับปรุ งวิธีการใช้พลังงานให้เป็ นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
(3) ช่ วยเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานฯ
2.6.4 การแจ้ งการแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิ บดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุมดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(1) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุมจัดให้ มีผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอย่ างน้ อย 1 คนซึ่ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่กาํ หนดในหัวข้อ
2.6.1 ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(2) กรณี เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้ มีผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานไม่ น้อยกว่ า 2 คนภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เป็ นโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุม โดยอย่ างน้ อย 1 คน ต้ องมีคุณสมบัติตามหัวข้ อ 2.6.1(4) หรื อ (5) สําหรับผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงานจํานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 2.6.1 แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
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(3) กรณี ที่เป็นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(1) อยูก่ ่อนหรื อในวันที่กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติหน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บงั คับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมได้จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 2.6.1 (1) (2) หรื อ
(3) อยูแ่ ล้ว ให้แจ้งให้อธิ บดีทราบ และให้ผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตาม
กฎกระทรวงนี้
สําหรับกรณี ที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(1) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จดั ให้มี
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานตาม
จํานวน และคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
(4) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) อยูก่ ่อนหรื อในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
และเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมได้จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติอย่าง
หนึ่ งอย่างใดตามหัวข้อ 6.1(1) (2) หรื อ (3) อยู่แล้วให้แจ้งให้อธิ บดี ทราบ และให้ผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงาน
ดังกล่าวเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
เมื่อได้แจ้งให้อธิ บดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(4.1) จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน180 วัน นับ
แต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับแล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(4.2) กรณี ที่ไม่สามารถจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรื อ (5) ภายใน 180
วัน ตามที่ กาํ หนดในหัวข้อ (4.1) ได้ โดยไม่ใช่ เป็ นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสื อชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลา
ดังกล่าวต่ออธิ บดีและให้อธิ บดีมีอาํ นาจอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาต่ อไปได้ ไม่ เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานภายใน
ระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(5) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(2) อยู่ก่อนหรื อในวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้
บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดําเนิ นการจัดหาผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ (4.1) และ (4.2)
(6) กรณี ที่เป็นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) นับแต่วนั ถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้
บังคับ และยังไม่พน้ ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน
180 วันนับแต่วนั ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมแล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
สําหรับกรณี ที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ซึ่ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรื อ (5) ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด 180 วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็ นความผิดของ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าว
ดําเนินการจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (4.2)
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วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวง
นี้ ให้เป็ นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกําหนด
2.6.5 การแจ้ งการพ้นหน้ าทีข่ องผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ในกรณี ที่ ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบด้า นพลัง งานพ้น จากหน้า ที่ ให้เ จ้า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ ม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทําให้โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมนั้นมี
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมดําเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) มีหนังสื อแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที
(1.2) จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจาก
หน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(2) ในกรณี ที่ผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรื อ (5) พ้นจากหน้าที่ไปภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ และมี ผลทําให้โรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุมนั้นมี
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมดังกล่าวดําเนินการดังต่อไปนี้
(2.1) มีหนังสื อแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที
(2.2) จัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(2.3) กรณี ที่ไม่สามารถจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในหัวข้อ 6.1(4) หรื อ (5)
ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ (2.2) ได้ โดยไม่ใช่เป็ นความผิดของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสื อ
ชี้ แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิ บดี และให้อธิ บดี มีอาํ นาจอนุ มตั ิให้ขยายระยะเวลา
ต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิ แล้วแจ้งให้
อธิบดีทราบโดยทันที
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานของโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ ม ซึ่ งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน

2.7 การจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุ มต้องดําเนิ นการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและใน
อาคารควบคุ ม ของตนให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจัด การพลัง งานที่ ก ํา หนดไว้ใ น
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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พ.ศศ. 2552 ตามราายละเอียดในภาคผนวก ก.6 เพื่อให้เกิดการรอนุรักษ์พลังงานอย่
ง างมีปร ะสิ ทธิ ภาพ แลละเพื่อให้รัฐ
มีขออมู
้ ลในการปรระเมินประสิ ทธิ
ท ภาพของกาารจัดการพลังงานในโรงงาน
ง
นควบคุมหรื ออในอาคารควบบคุมอันเป็ น
ประะโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรรวงฉบับดังกล่าวได้กาํ หนดวิวิธีการจัดการพพลังงานโดยแแบ่งออกเป็ น
8 ขั้นั ตอน ตามราายละเอียดในข้ข้อ 2.7.1-2.7.9 สําหรับในข้อ้ 2.8.9 เป็ นเรืรื ่ องเกี่ยวกับวิธธีี การจัดส่ งรายยงานผลการ
บ
ดกาารพลังงาน โดยมีแผนผังของงโครงสร้างกาารจัดการพลังงงานดังต่อไปนี้
ตรววจสอบและรับรองการจั

แผนผังโโครงสร้ างการรจัดการพลังงาาน
2.7..1 การจัดให้ มีคณะทํางานด้านการจัดการพพลังงาน
วบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดดการพลังงานนขึ้นมาคณะ
เจ้ าขของโรงงานคควบคุมและเจ้าของอาคารค
า
หนึ่ ง ซึ่ งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงงานควบคุมหรืรื อเจ้าของอาคารควบคุม พร้ร้อมทั้งกําหนดดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่
ช
ทํางานด้านการรจัดการพลังงาาน โดยจัดทําเป็ป็ นเอกสารเพื่ออเผยแพร่ ให้บุบคุ ลากรของ
และะความรับผิดชอบของคณะทํ
โรงงงานควบคุมหรืื ออาคารควบบคุมทราบ
อํานนาจหน้ าทีข่ องคณะทํางานด้านการจัดการพพลังงานอย่ างน้ อยต้ องมีดงั ต่ตอไปนี้
(1) ดําเนินการจัดการพลั
ด
งงานใให้สอดคล้องกกับนโยบายอนุนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดดการพลังงานขของโรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุ
อ
ม
(2) ประสานงานนกับหน่ วยงานนที่เกี่ยวข้องเพืพื่อขอความร่ วมมื
ว อในการปฏิบตั ิการตามนนโยบายอนุ รักษ์
ก พลังงาน
และวิธีการจัดการพลั
ด
งงาน รวมทั้งจัดการรฝึ กอบรมหรื อกิ
อ จกรรมเพื่อสร้
ส างจิตสํานึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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(3) ควบคุม ดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุมเป็ นไปตามนโยบายอนุ รักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
2.7.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
ในกรณี ที่เป็ นการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ เป็ นครั้งแรก เจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
อาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็ นอยู่ของตนเองจึ งต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น
โดยพิจารณาจากการดําเนินงานด้านพลังงานที่ผา่ นมาเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กร
ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั มีจุดอ่อนหรื อจุ ดแข็งในด้านใดและนําข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมต่อไป
ในการประเมิ นสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้ องต้นนั้น ให้คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานใช้ต าราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่ งในตาราง
ดังกล่าวนั้น จะพิจารณาระบบซึ่ งแบ่งออกเป็ นองค์ ประกอบที่สําคัญ 6 ส่ วนคือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัด
องค์ กรการกระตุ้ นและสร้างแรงจู ง ใจระบบข้ อมู ลข่ า วสาร การประชาสั ม พั นธ์ และการลงทุ น โดยแต่ ล ะ
องค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0 - 4 คะแนน ซึ่ งคณะทํางานฯ จะต้องทําการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่ วน
ดังกล่าวนั้นอย่างเป็ นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั ได้มากที่สุด หลังจาก
นั้นจึงกําหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่ วนเพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
2.7.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจํานงและ
ความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม สร้ างความเข้ าใจและจิต สํ านึกของ
พนักงานลูกจ้างหรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็ น
แนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิในการอนุ รักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม โดยจัดทําเป็ น
เอกสารและลงลายมือชื่ อเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
นโยบายอนุรักษ์ พลังงานดังกล่ าวอย่ างน้ อยต้ องมีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานของเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุ รักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุมนั้น
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(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่
จัดทําขึ้น โดยปิ ดประกาศไว้ในที่ซ่ ึงเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หรื อโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
2.7.4 การจัดให้ มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ตรวจสอบและประเมินการใช้ พ ลังงานที่มีนัย สํ าคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
โดยเริ่ มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการผลิตและการบริ การ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานใน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนําไปสู่ การ
ประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์ กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการ และระดับเครื่ องจักร อุปกรณ์ ท้ งั นี้ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
2.7.5 การจัดให้ มีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่
ประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็ นร้ อยละของปริมาณพลังงานทีใ่ ช้ เดิม หรื อกําหนดระดับของการใช้ พ ลังงาน
ต่ อหน่ ว ยผลผลิต หรื อบริ การ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาการดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย ซึ่ งแผนอนุ รั ก ษ์
พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดําเนิ นการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดํา เนิ น การ ทั้ง นี้ ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ํา หนดไว้ใ นประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
นอกจากนี้ เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้ าของอาคารควบคุมต้ องจัดให้ มีแผนการฝึ กอบรมและจัดให้ มีกจิ กรรม
เพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พ ลังงาน โดยให้ บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเข้ าร่ วมฝึ กอบรมและ
ร่ วมกิจ กรรมอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อเป็ นการให้ ความรู้ และสร้ างจิตสํ านึกให้ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใช้ พลังงาน และเผยแพร่ ให้ บุคลากรดังกล่ าวทราบอย่ างทัว่ ถึง
2.7.6 การจัดให้ มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จดั ทําขึ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการเกี่ ยวกับการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
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2.7.7 การจัดให้ มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
เจ้ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้า ของอาคารควบคุ ม ต้อ งจัด ให้ มี ก ารตรวจติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อย
ปี ละ 1 ครั้ งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
2.7.8 การจัดให้ มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของ
การจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้งตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารที่ ก าํ หนดไว้ใ นประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ การจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดย
ผูต้ รวจสอบและรับรองที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก.7 และส่ งรายงานดังกล่าว
ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ในปี ที่ผา่ นมา
นั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตอ้ งดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมนั้นจัดส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิ บดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
ผู้ได้ รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจํานวน 263 ใบอนุญาต ประกอบด้ วย
• ประเภทบุคคลธรรมดา 169 ใบอนุญาต
• ประเภทนิตบิ ุคคล 94 ใบอนุญาต
(ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
การจัดส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทําโดยส่ งเป็ นเอกสารต้ นฉบับ พร้ อม
แผ่ น CD ไฟล์ อเิ ลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) นําส่ งด้ วยตนเอง หรื อ
(2) จัดส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ ถือวันทีล่ งทะเบียนเป็ นวันส่ งรายงาน
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รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานและการส่ งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 2.7 ให้ศึกษา
ได้จากคู่มือการดําเนิ นงานตามข้อกําหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานสําหรั บโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2.8 กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงาน
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ งเรี ยกว่า
“กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือหรื ออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
2.8.1 แหล่ งเงินกองทุนฯ
กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
(2) เงินที่ผผู ้ ลิต ผูน้ าํ เข้าและผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนําส่ งเข้ากองทุนฯ
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นคราว ๆ
(5) เงินหรื อทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การ
ระหว่างประเทศ
(6) เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้
2.8.2 วัตถุประสงค์ ของการใช้ เงินกองทุนฯ
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรื อเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน
หรื อการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ
(2) เป็ นเงิ นหมุนเวียน เงิ นช่ วยเหลื อหรื อเงิ นอุ ดหนุ นให้แก่ เอกชนสําหรั บการลงทุนและดําเนิ นงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรื อเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน
(3) เป็ นเงินช่วยเหลือหรื ออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรื อองค์กรเอกชนในเรื่ อง
ต่อไปนี้
(3.1) โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรื อโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน
(3.2) การค้นคว้า วิจยั การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่ งเสริ มและการอนุรักษ์
พลังงาน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดขึ้นจากการอนุ รักษ์พลังงาน และเกี่ ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน
(3.3) การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(3.4) โครงการสาธิ ต หรื อโครงการที่ริเริ่ มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ ขอ้ มูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การพัฒนาการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน และการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้นจากการ
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ตอนที่ 1 บทที่ 2พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงานฯ

อนุรักษ์พลังงาน
(4) เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี

2.9 สิ ทธิการขอรับการส่ งเสริมและช่ วยเหลือจากกองทุนฯ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่ องจักร อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และวัสดุที่จาํ เป็ นเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรื อผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งหรื อวัสดุ เพื่อใช้ในการอนุ รักษ์พลังงาน มีสิทธิ ขอรั บการส่ งเสริ มและช่ วยเหลื อได้ตาม
มาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติน้ ีได้ตามมาตรา ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนี ยม
พิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็ นมาตรการกํากับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็ นบทลงโทษสําหรับเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดาํ เนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ งออกตามความใน
มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุมผูน้ ้ นั ต้องชําระเงิ น
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง ทั้งนี้จะ
ได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 2.10 ต่อไป
(๒) ขอรั บเงิ นช่ วยเหลื อหรื อเงิ นอุดหนุ นจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติน้ ี
(มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่ องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็ นเงินช่วยเหลือหรื ออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมใน
การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิ ทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๒๕
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรื อเจ้าของอาคาร ส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดให้มีการอนุรักษ์
พลังงาน แต่ตอ้ งการจะดําเนินการให้มีเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อระบบควบคุมการทํางานของ
ตนเองเพื่อทําการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่ งเสริ มช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

2.10 การชําระค่ าธรรมเนียมพิเศษการใช้ ไฟฟ้ าและการอุทธรณ์
นอกเหนื อจากมาตรการกํากับดู แลโดยมี บทลงโทษในลักษณะของค่าปรั บแล้ว พระราชบัญญัติน้ ี ยงั มี การ
กําหนด “ค่ าธรรมเนียมพิเศษการใช้ ไฟฟ้ า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดาํ เนินการ
อนุ รักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
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ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรี ยกเก็บจากโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามปริ มาณ
ไฟฟ้าที่ซ้ื อหรื อได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรื อการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานกําหนดขึ้นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
เมื่อมีกรณี ที่ตอ้ งดําเนิ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานมีหนังสื อแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียม
พิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชําระค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ของเดือน
ถัดไปนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรื อการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเป็ นผูจ้ ดั เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ซ้ื อหรื อ
ได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจําเดือน และนําส่ งกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔
ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมต้องชําระค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิ ทธิ การขอรับการส่ งเสริ มและช่ วยเหลื อแก่ โรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุมนั้นเป็ นการชัว่ คราวได้ หรื อให้ระงับ หรื อลดการให้การส่ งเสริ มหรื อช่วยเหลือเป็ น
การชัว่ คราวในกรณี ที่โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่ งเสริ มและช่ วยเหลื ออยู่แล้วได้
ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้า
หากไม่เห็นด้วยกับหนังสื อแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้ง โดยการอุทธรณ์ดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรี จะเห็นสมควรให้มีการ
ทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชวั่ คราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รั ฐมนตรี ตอ้ งพิจารณาการอุ ทธรณ์ให้เสร็ จ
โดยเร็ ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุดตามมาตรา ๕๒

2.11 บทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ เป็ นกฎหมายที่เน้นการส่ งเสริ มและช่ วยเหลื อแก่ โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึ งต้องมีบทกําหนดโทษใน
ลักษณะของค่าปรับสําหรับผูท้ ี่ไม่ดาํ เนิ นการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมไม่ดาํ เนินการจัดการพลังงานตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผรู ้ ับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบ
ฯ อันเป็ นเท็จหรื อ ไม่ ตรงตามความเป็ นจริ ง และอื่ นๆ สําหรั บบทกําหนดโทษของผูท้ ี่ ฝ่าฝื นไม่ ปฏิ บตั ิ ตาม
พระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติน้ ีมีดงั ต่อไปนี้
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ลักษณะของการกระทําความผิด
บทลงโทษ
1. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่ งใดแจ้งรายละเอี ยดหรื อเหตุผลใน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อ
การมีคาํ ขอให้อธิ บดีผอ่ นผันการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ปรั บไม่เกิ น 150,000 บาท หรื อทั้งจําทั้ง
ปรับ (มาตรา ๕๓)
ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็ นเท็จ
2. เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิ ต้องระวางโทษปรั บไม่เกิ น 50,000 บาท
ตามคําสั่งของอธิ บดี ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผูน้ ้ นั (มาตรา ๕๔)
แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์
พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
3. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูร้ ับผิดชอบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ด้านพลังงานผูใ้ ดไม่ ปฏิ บตั ิ ตามกฎกระทรวงที่ ออกตามความใน (มาตรา ๕๕)
มาตรา ๙ หรื อมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
- การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบตั ิ
- การกําหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและ
หน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
4. ผูร้ ับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อ
พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรื ออุปกรณ์ ปรั บไม่เกิ น 200,000 บาท หรื อทั้งจําทั้ง
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใ้ ดรายงานผลการ ปรับ (มาตรา ๕๖)
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็ นเท็จหรื อไม่ตรง
ตามความเป็ นจริ ง
5. ผูใ้ ดไม่ ส่ ง เงิ น เข้า กองทุ น หรื อ ส่ ง เงิ น เข้า กองทุ น ไม่ ค รบตาม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี
จํานวนที่ตอ้ งส่ งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖หรื อมาตรา ๓๗
ห รื อ ป รั บ ตั้ ง แ ต่ 1 0 0 , 0 0 0 บ า ท ถึ ง
1,000,000 บาท หรื อทั้ งจํ า ทั้ งปรั บ
(มาตรา ๕๘)
6. ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น 5,000 บาท
ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)
(มาตรา ๖๐)
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562

สรุปเนื้อหาวิชา
1. จนถึงปั จจุบนั พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานได้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ผา่ นการพิจารณาจากสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ
และได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
4. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยบทบัญญัติท้ งั สิ้ น 9 หมวด
5. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกํากับดูแล ส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและประหยัด เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง รวมทั้งส่ งเสริมการใช้ วสั ดุหรื ออุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์ พ ลังงานขึ้นในประเทศและให้มี
การใช้อย่างแพร่ หลาย
6. โรงงานหรื ออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมหรื อไม่ ย่อมเป็ นไปตามที่พระราช
กฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้
กําหนดไว้
7. โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หมายถึงโรงงานหรื ออาคารที่ได้รับอนุ มตั ิจากผูจ้ าํ หน่ ายพลังงานให้ใช้
เครื่ องวัดไฟฟ้าหรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรื อหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์
หรื อ 1,175 กิโลโวลต์แอมแปร์ ข้ ึนไป หรื อโรงงานหรื ออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผูจ้ าํ หน่ายพลังงาน
และพลังงานความร้อน หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อรวมกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ผ่านมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป
8. การคํานวณปริ มาณการใช้พลังงาน กรณี ไฟฟ้า ให้คาํ นวณปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าเป็ นหน่ วยกิ โลวัตต์ชวั่ โมง
แล้วคูณด้วย 3.60
9. กรณี ความร้อนจากไอนํ้า ให้คาํ นวณปริ มาณความร้อนจากไอนํ้าเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า
Es = (hs - hw) x S x eff.
กรณี พลังงานสิ้ นเปลื อ งอื่ น ให้คาํ นวณปริ มาณความร้ อนจากพลัง งานสิ้ น เปลื อ งอื่ นเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
เทียบเท่า
Ef = F x HHV x eff.
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10. การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 7 ข้อดังต่อไปนี้
(1) การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(2) การป้องกันการสู ญเสี ยพลังงาน
(3) การนําพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(4) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(5) การปรั บปรุ งการใช้ไฟฟ้ าด้วยวิธีปรั บปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า การลดความต้องพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสู งสุ ดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(6) การใช้เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุที่ช่วยใน
การอนุรักษ์พลังงาน
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
11. การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 7 ข้อดังต่อไปนี้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
(3) การใช้วสั ดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(6) การใช้ระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
12. อธิ บดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานมีอาํ นาจออกคําสั่งให้เจ้าของโรงงานหรื ออาคาร
ควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และให้เจ้าของรายนั้นปฏิบตั ิตามภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําสัง่ นั้น
13. ในกรณี ที่เจ้าของโรงงานหรื ออาคารควบคุมใช้พลังงานตํ่ากว่าขนาดหรื อปริ มาณที่กาํ หนดที่จะเป็ นโรงงาน
หรื ออาคารควบคุม และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน สามารถ
ขอผ่ อนผันการปฏิบตั ิตามกฎหมายและรอหนังสื อแจ้งผลจากอธิบดี
14. หากไม่เห็นด้วยกับหนังสื อแจ้งผลดังกล่าวในข้อ 13 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้ถือเป็ นที่สุด
15. เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ 3 ข้อคือ จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานจัดให้มี
การจัดการพลังงานและปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอธิบดี
16. ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานหรื ออาคารอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(2) เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
ตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

(3) เป็ นผูส้ ําเร็ จการฝึ กอบรมด้านการอนุ รักษ์พลังงานหรื อการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึ งกันที่
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(4) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(5) เป็ นผูท้ ี่ สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดจากการจัดสอบผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้าหรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรื อหลายชุด
รวมกันมีขนาดตํ่ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรื อมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงาน
ความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
รวมกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ผา่ นมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงาน
ไฟฟ้าตํ่ากว่า 60 ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน
หากมีการใช้เกินปริ มาณที่กาํ หนดในข้อ 17 ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานไม่นอ้ ยกว่า 2 คน โดย
อย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (4) หรื อ (5) สําหรับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานจํานวนที่เหลือต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการที่กาํ หนดในข้อ 16
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) บํารุ งรักษาและตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็ นระยะๆ
(2) ปรับปรุ งวิธีการใช้พลังงานให้เป็ นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
(3) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน
(4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอธิบดี
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิ บดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
กรณี ที่ไม่สามารถจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ (4) หรื อ (5) ภายใน 180 วัน
ตามที่กาํ หนดได้ โดยไม่ใช่ เป็ นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสื อชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิ บดี
และให้อธิบดีมีอาํ นาจอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ในกรณี ที่ตอ้ งมีผรู ้ ับผิดชอบ 1 คนเมื่อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุม จัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานขึน้ แทนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้าน
พลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
ในกรณี ที่ตอ้ งมีผูร้ ับผิดชอบอย่างน้อย 2คนเมื่อผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสพ้นจากหน้าที่ให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ขึน้ แทนภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที่ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันทีกรณี ที่ไม่สามารถ
จัดได้ตามกําหนด ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสื อชี้ แจงเหตุผลเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิ บดี และให้อธิ บดีมีอาํ นาจอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
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ตอนที่ 1 บทที่ 2พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงานฯ

24. การจัดการพลังงานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
25. เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะ
หนึ่ ง ซึ่ งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม พร้ อมทั้งกําหนดโครงสร้ าง อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเป็ นเอกสารเพื่อเผยแพร่ ให้
ทราบทัว่ กัน
26. อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดงั ต่อไปนี้
(1) ดําเนิ นการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บ ตั ิ ก ารตามนโยบายอนุ รั ก ษ์
พลัง งานและวิ ธี ก ารจัด การพลัง งาน รวมทั้ง จัด การฝึ กอบรมหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งจิ ต สํา นึ ก ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุ รักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(5) เสนอแนะเกี่ ยวกับการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุ รักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
27. การประเมินสถานภาพเบื้องต้น โดยพิจารณาจากการดําเนิ นงานด้านพลังงานที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึ ง
สถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั มี จุดอ่ อน หรื อจุ ดแข็งในด้านใด และนํา
ข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดําเนิ นการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมต่อไป
28. ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น ให้คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)ซึ่ งคณะทํางานฯ จะต้องทําการประเมิ น
องค์ ประกอบที่สําคัญ 6 ส่ วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์ กร การกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจ
ระบบข้ อมูลข่ าวสาร การประชาสั มพันธ์ และการลงทุน โดยต้องประเมินแต่ละองค์ประกอบอย่างเป็ นกลาง
เพื่อให้ทราบถึ งสถานภาพการจัดการพลังงานที่ เป็ นจริ งในปั จจุ บนั ได้มากที่ สุด หลังจากนั้นจึ งกําหนด
เป้ าหมายในองค์ ประกอบแต่ ละส่ วนเพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
29. นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุมนั้น
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30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามวิธีการจัดการพลังงาน
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์
พลังงานที่จดั ทําขึ้น
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ให้ทาํ การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนยั สําคัญทุก
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม โดยเริ่ มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการ
ผลิตและการบริ การ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนําไปสู่ การประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับ
ผลิตภัณฑ์ หรื อการบริ การ และระดับเครื่ องจักร อุปกรณ์
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็ นร้ อยละของปริ ม าณพลังงานที่ใช้ เดิม หรื อกําหนดระดับของการใช้
พลังงานต่ อหน่ วยผลผลิตหรื อบริ การ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งแผน
อนุ รักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดําเนิ นการ การลงทุน และผลที่ คาดว่าจะ
ได้รับจากการดําเนินการ
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึ กอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเข้าร่ วมฝึ กอบรมและ
ร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึ กให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจาก
การใช้พลังงาน และเผยแพร่ ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทัว่ ถึง
เจ้าของโรงงานควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุ มต้องควบคุ มดู แลให้มีการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์
พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จดั ทําขึ้น
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
โดยผู้ตรวจสอบและรับรองทีไ่ ด้ ขนึ้ ทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิ บดี กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ผู้ได้ รับใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บรองการจัด การพลังงานจํานวน 263 ใบอนุ ญ าต ประกอบด้วยบุคคล
ธรรมดา 169 ใบอนุญาต และนิติบุคคล 94 ใบอนุญาต (ข้ อมูล ณ เดือน มีนาคม 2562)
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ตอนที่ 1 บทที่ 2พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงานฯ

39. การจัดส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลังงานให้กระทําโดยส่ งเป็ นเอกสารต้ นฉบับ
พร้ อมแผ่ น CD ไฟล์ อเิ ลคทรอนิคส์ โดยนําส่ งด้วยตนเอง หรื อจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โดยให้
ถือวันที่ลงทะเบียนเป็ นวันส่ งรายงาน
40. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ งเรี ยกว่า
“กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงานเพื่อให้เป็ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือหรื ออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
41. กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
(2) เงินที่ผผู ้ ลิต ผูน้ าํ เข้าและผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนําส่ งเข้ากองทุน
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นคราว ๆ
(5) เงิ นหรื อ ทรั พย์สินที่ ไ ด้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รั ฐบาลต่ างประเทศหรื อ
องค์การระหว่างประเทศ
(6) เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้
42. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่ งใดแจ้งรายละเอียดหรื อเหตุผลในการมีคาํ ขอให้อธิ บดีผ่อนผันการที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติน้ ีอนั เป็ นเท็จต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่ เกิน 150,000 บาท หรื อทั้ง
จําทั้งปรับ
43. เจ้า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ ม ผูใ้ ดไม่ ปฏิ บ ตั ิ ต ามคํา สั่ง ของอธิ บ ดี ที่ สั่ง ให้ผูน้ ้ ัน แจ้ง
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุ รักษ์พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 50,000 บาท
44. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
ในเรื่ องการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องปฏิบตั ิ ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 200,000 บาท
45. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
ในเรื่ อง ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ให้ครบคุณสมบัติและหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต้อง
ระวางโทษปรับไม่ เกิน 200,000 บาท
46. ผูร้ ับใบอนุ ญาตตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ และ
คุณภาพวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน ผูใ้ ดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง อันเป็ นเท็จ
หรื อไม่ตรงตามความเป็ นจริ งต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่ เกิน 200,000 บาท หรื อทั้งจํา
ทั้งปรับ
47. ผูใ้ ดไม่ส่งเงิ นเข้ากองทุนหรื อส่ งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจํานวนที่ตอ้ งส่ งต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3
เดือนถึง 2 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
48. ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 5,000บาท
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บทที3่
การจัดการพลังงาน
(Energy Management)

ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2535 โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้เกิดวินยั ในการอนุรักษ์พลังงานและมีการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคารเป็นสําคัญแต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้บงั คับมา
นาน จึ ง ทํา ให้บ ทบัญญัติ บ างประการไม่ ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ สภาพการณ์ ปั จ จุ บ ัน จึ ง ได้มี ก าร
ปรับปรุ งกฎหมายให้มีความเหมาะสม ครอบคลุมกิ จกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในทุกภาค
ส่ วน รวมทั้งให้มีการกําหนดเรื่ องที่เป็ นรายละเอียดด้านเทคนิค หรื อเรื่ องที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วตามการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้รัฐมนตรี สามารถออกเป็ นประกาศเพื่อเปิ ดโอกาส
ให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ในส่ วนรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ ว และทันเวลา
สําหรั บเค้าโครงการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ได้กาํ หนดให้
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุ มดําเนิ นการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งนี้เนื่ องจาก
การดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานที่ ผ่านมาโดยทัว่ ไปแล้วจะมุ่งเน้นการปรั บปรุ งอุปกรณ์ ซึ่ งเป็ นการแก้ไข
ปั ญหาทางวิศวกรรมเพียงด้านเดี ยว ไม่ได้มีการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานอย่างเป็ นระบบ ทําให้ผลการ
อนุรักษ์พลังงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีความยัง่ ยืน
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานดําเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) จึ งได้พฒั นาวิธีการจัดการพลังงานซึ่ งเป็ นการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานทั้ง
ทางด้านพฤติกรรม จิตสํานึก วิธีการจัดการการใช้พลังงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ที่ได้มีการบูร
ณาการอย่างมีระบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละแห่ง
3-1

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

กฎกระทรวงดังกล่าวมีแนวทางการจัดทําโดยการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นสากลดังเช่น ISO 9001:2000
ISO 14001 มอก.-18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ DA2403E:2001 Energy
Management-Specifications
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานตระหนักดี ว่าการปฏิ บตั ิ ตาม
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) นั้นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจําเป็ นต้องทราบ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง พพ. จึงได้จดั ทําคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุ มและอาคารควบคุ ม ฉบับนี้ ขึ้ นเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงฯ
ดังกล่าว เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถดําเนิ นการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. บอกหลักการสําคัญของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2. อธิ บายการดําเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมได้อย่างถูกต้อง
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3.1 บทนํา
3.1.1 วัตถุประสงค์ ของการจัดการพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดการพลังงานที่ จะเกิ ดขึ้นกับองค์กร กล่ าวคือ การใช้พลังงานภายในองค์กรที่ มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเป็ น
รู ปธรรมและเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น จึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดําเนิ นการจัด
การพลังงานขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการใช้พลังงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และยัง่ ยืน
3.1.2 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
จากข้อกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ก6) ซึ่ งกําหนดให้โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม จําเป็ นต้องเริ่ มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดําเนินการที่ดีและ
เหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดําเนิ นการสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 8 ขั้นตอนดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
การดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

ทั้งนี้ โดยรายละเอี ยดของการดําเนิ นการในบางขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนในข้อ (4) - (8) ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ อง “หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552” ด้วย
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1. การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน แผนการฝึกอบรม และแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
3.1.3

คํานิยาม

คํานิยาม

ความหมาย

การจัดการพลังงาน

ระบบการดําเนินงานภายในองค์กรซึ่ งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และ
ขั้นตอนการดําเนินการ โดยมีการทํางานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อ
ปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ก าํ หนดไว้ หรื อ เพื่อ ให้บรรลุ หรื อ รั ก ษาเป้ า หมายทางด้า นพลัง งานที่
กําหนดไว้

การใช้พลังงาน
ที่มีนยั สําคัญ

การใช้พลังงานในปริ มาณที่ มีสัดส่ วนที่ สูงเมื่ อเปรี ยบเที ยบปริ มาณการใช้พลังงาน
โดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งชี้ถึงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานได้

องค์กร

โรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุม
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คณะทํางานด้าน
กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมซึ่ ง
การจัดการพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานทั้งหมด
ผูต้ รวจสอบพลังงาน ผูม้ ีอาํ นาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แทนพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผูซ้ ่ ึ งรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลัง งานแต่ งตั้งให้ปฏิ บ ตั ิ ตาม กฎหมายว่า ด้ว ยการ
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
3.1.4 เค้ าโครงการบังคับใช้ ตามพระราชบัญญัตฯิ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ส่ ง เสริมการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน พ.ศ. 2535 (ฉบับ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2550) รวมถึ ง กฎหมายลํา ดับ รอง
(กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้กาํ หนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการอนุรักษ์พลังงานดังนี้
1) ต้ องดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามข้อกําหนดใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุ ม พ.ศ. 2552 รวมถึ ง การจัด ทํารายงานการจัด การพลัง งาน การตรวจสอบและรั บรองการจัด
การพลังงานจากผูต้ รวจสอบพลังงานที่ข้ ึนทะเบียนกับ พพ. และการจัดส่ งรายงานการจัดการพลังงาน
พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่อธิ บดีภายในเดือนมีนาคมเป็ น
ประจําทุกปี
2) ต้ องจัด ให้ มีผู้รับผิด ชอบด้ านพลังงานประจําในโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มแต่ละแห่ ง โดยมี
จํา นวนและคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก ํา หนดไว้ใ นกฎกระทรวงกํา หนดคุ ณ สมบัติ หน้า ที่ แ ละจํา นวนของ
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ สําหรับโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ขนาด
มิเตอร์ หรื อหม้อแปลงติดตั้งตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป) ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 คน โดยผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติซ่ ึ งสําเร็ จการ
ฝึกอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรื อการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันกับที่
อธิ บดี ให้ค วามเห็ น ชอบ หรื อ เป็ นผูท้ ี่ ส อบได้ต ามเกณฑ์ที่ก าํ หนดจากการจัด สอบผูร้ ั บ ผิด ชอบด้า น
พลังงานซึ่งจัดสอบโดย พพ.
(รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามารถศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงาน ซึ่งจัดทําโดย พพ. และอ้างอิงในภาคผนวก ข)
3) ต้ องปฏิบตั ติ ามคําสั่ งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรื อ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แล้วแต่กรณี ) ที่สั่งให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบ
ให้การอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
เรื่ องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่ อง
เกี่ยวกับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น
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การดําเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม พ.ศ. 2550) ได้กาํ หนดให้มีการประกาศใช้
กฎหมายลําดับรองเพื่อ กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย โดยมี พระราชกฤษฎี กา
กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ที่สาํ คัญสําหรับดําเนินการบังคับใช้ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
กฎกระทรวงกํา หนดคุ ณ สมบัติ ข องผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าต และหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการขอรั บ
ใบอนุญาตการอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(5) กฎกระทรวงกํา หนดประเภทหรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(6) กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน
ทั้งนี้ โดยมีเค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
พระราชบัญญัตกิ ารส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการ
ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พ ลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ.2550)

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงาน/อาคารควบคุม
(ไม่มีการแก้ไข)

กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1))

กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทหรื อขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน (ออกตามมาตรา 19)

กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติ หน้าที่ และ
จํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงาน
(ออกตามมาตรา 9(2) และ 21(2))

กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติของผูร้ ับใบอนุญาต
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และ
การต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
(ออกตามมาตรา 48/1)
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กฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานประสิ ทธิภาพ
ของเครื่ องจักรอุปกรณ์ฯ
(ออกตามมาตรา 23(1))
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3.2 ระบบการจัดการพลังงาน
จากเค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯโดยเฉพาะในเรื่ องมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
วิ ธี ก ารจัด การพลัง งานจึ ง ต้อ งอาศัย การปฏิ บ ตั ิ อ ย่า งเป็ นขั้น ตอน รวม 8 ขั้น ตอนโดยแต่ ล ะขั้น ตอนต้อ ง
สอดคล้องกับข้อกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 โดยมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับการดําเนินการและการตรวจสอบ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
3.2.1

ขั้นตอนที่ 1 การแต่ งตั้งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเป็ นเอกสารเผยแพร่ ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดงั ต่อไปนี้
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิการตามนโยบาย
อนุ รักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึ กอบรมหรื อกิ จกรรมเพื่อ
สร้างจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(3) ควบคุม ดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเป็ นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ
พลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
(6) สนั บสนุ น เจ้า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้าของอาคารควบคุ ม ในการดําเนิ น การตาม
กฎกระทรวงนี้”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
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จากข้อกําหนดเห็นได้วา่ ความสําเร็ จของการพัฒนาและนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรที่สาํ คัญ
ที่สุด คือ การมีคณะทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุ ม ต้อ งจัด ให้ มี ค ณะทํา งานด้า นการจัด การพลัง งานขึ้ น เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล ดํา เนิ น การ
ประสานงาน และรายงานผลการจัดการพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดําเนินการ
จัด การพลัง งานให้ เ ป็ นไปตามนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานที่ อ งค์ก รได้ก ํา หนดขึ้ น โดยคณะทํา งานด้า น
การพลังงานที่จดั ตั้งขึ้นนั้น อาจอยูใ่ นรู ปของ คณะกรรมการหรื อคณะทํางาน (ในคู่มือนี้จะอ้างอิงคําว่า “คณะ
ทํางานฯ” แทน “คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน”) ซึ่ งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุม ทั้งนี้ตอ้ งมีคาํ สัง่ ประกาศแต่งตั้งคณะทํางาน พร้อมทั้งระบุ อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานให้ชดั เจน และต้องเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
อย่า งทั่ว ถึ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การจัด
การพลังงาน
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
การแต่งตั้งคณะทํางานควรดําเนินการดังนี้
(1) เริ่ มจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมกําหนดให้มี
คณะทํา งานด้ า นการจัด การพลัง งานและควรให้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
โครงสร้างภายในองค์กร
(2) การพัฒนาโครงสร้างคณะทํางานมีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่ องจากการ
จัดให้มีการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น วิธีการจัดการพลังงานจึงอาจแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะการพัฒ นา (ระยะเริ่ มแรก) และระยะบริหาร(ระยะยาว) ดังนั้น คณะทํางานที่จดั ตั้งขึ้นมานั้น ต้องมีความ
เหมาะสมกับระยะการดําเนินการด้วย
(2.1) ระยะการพัฒ นา โดยทัว่ ไปคณะทํางานฯที่จดั ตั้งขึ้นควรประกอบด้วย
ก. หั วหน้ าคณะทํางาน 1 ตําแหน่ ง: มาจากตัวแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่ มีความสามารถในการ
ดําเนินการประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็ นที่ยอมรับภายในองค์กร
ข. เลขานุการ 1 ตําแหน่ ง: เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและดําเนินกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร
ค. สมาชิ ก 3-5 ตําแหน่ ง: มาจากตัวแทนแผนกหรื อหน่วยงานที่สาํ คัญ เช่น วิศวกรกระบวนการผลิต
วิ ศ วกรไฟฟ้ า หรื อ ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ระบบสาธารณู ป โภค เช่ น ระบบไอนํ้ า ระบบ
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นต้น (ในบางกรณี องค์กรอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารสํานักงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ดา้ นประชาสัมพันธ์ เพื่อช่ วยงานในด้านเอกสารการประชาสัมพันธ์และการกระจาย
ข้อมูล ข่าวสาร หรื ออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ดว้ ยก็ได้ เพื่อพิจารณาสนับสนุ น
ด้านงบประมาณ)
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(2.2) ระยะการบริหารการกําหนดโครงสร้างและบุคลากรที่เหมาะสมมีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับในระยะ
บริ หาร ที่สาํ คัญเราต้องกําหนดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ในการจะกําหนดโครงสร้าง
คณะทํางานฯให้เป็นแบบใดที่เหมาะสม สามารถดําเนิ นการประเมินด้วยคําถามและพิจารณาคําตอบ
2 ข้อ คือ
ก. องค์กรของท่านยอมรับความเสี่ ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ได้ในระดับใด
(คําตอบ คือ สู งหรื อตํ่า)
ข. องค์กรของท่านมีการมอง/วางแผนงานอย่างไร
(คําตอบ คือ มีการวางแผนระยะสั้นหรื อระยะยาว)
เมื่อได้คาํ ตอบเป็นที่เรี ยบร้อยแล้ว องค์กรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยการเปรี ยบเทียบกับ
รู ปที่ 3.2-1 ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรได้แสดงในตารางที่ 3.2-1
ระดับความไม่ แน่ นอนทีย่ อมรับได้สูง

การวางแผนระยะสั้ น

การวางแผนระยะยาว

ระดับความไม่ แน่ นอนทีย่ อมรับได้ ตาํ่
รู ปที่ 3.2-1 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร
ตัวอย่างเช่น ถ้าคําตอบคือระดับความไม่แน่นอนสู ง แผนงานระยะยาว วัฒนธรรมองค์กรคือ TEAM ดั ง นั้ น
คณะทํางานฯที่ มีโครงสร้ างเหมาะสมกับองค์กรควรมาจากตัวแทนของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้
พลังงาน เพื่อกําหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน และช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ตารางที่ 3.2-1 ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
วัฒ นธรรมขององค์ กร
1. แบบ Entrepreneurial

ลักษณะวัฒ นธรรมองค์ กร




2. แบบ Team





3. แบบ Hierarchic








4. แบบ Market






ยอมรับความเสี่ ยงได้สูง
มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น
เป็ นองค์ก รขนาดเล็ก หรื อ ธุ ร กิ จ แบบ
ครอบครัว

มองการณ์ไกลและรับความเสี่ ยงได้สูง
มี ค วามเป็ นประชาธิ ป ไตยและความ
ร่ วมมือในองค์กรสู ง
อํานาจการตัดสิ นใจอยูท่ ี่คณะกรรมการ
เน้นความอยู่ร อดขององค์กร ไม่ ชอบ
ความเสี่ ยง
ผูน้ าํ มักเป็ นพวกอนุรักษ์นิยม
เน้น การควบคุ ม ความปลอดภัย และ
ความมัน่ ใจ
คุ น้ เคยกับกฎระเบี ยบ ให้ความสําคัญ
กับโครงสร้าง
อํานาจการตัดสิ นใจถู กกําหนดภายใต้
กฎระเบียบ
มีแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กร
รับความเสี่ ยงได้ต่าํ มองผลระยะสั้น
ตอบรับความต้องการลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ผูบ้ ริ หารมักเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางการ
ดําเนินงาน
เน้นผลผลิต การแข่งขัน และผลสําเร็ จ
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โครงสร้ างทีเ่ หมาะสม
ควรให้คณะทํางานฯเป็ นศู นย์กลาง และ
ต้องได้รับการสนับสนุ นจากเจ้าของ ซึ่ งจะ
ทําให้สามารถดําเนิ นงานข้ามหน่ วยงาน
ต่างๆ ได้ การลงทุนควรมุ่งโครงการที่ ให้
ผลตอบแทนสู งและระยะเวลาคืนทุนเร็ ว
ในกรณี ที่องค์กรขนาดเล็กมี พนักงานไม่
มาก เจ้า ของกิ จ การอาจจะเป็ นหัว หน้า
คณะทํางานฯด้วยตนเอง โดยมี พนักงาน
ในองค์ ก รร่ วมเป็ นคณะทํา งานฯ ทั้ง นี้
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ขนาดขององค์ก ร
นั้นๆ
คณะทํา งานฯควรมาจากตั ว แทนของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับการใช้พลังงาน
เพื่ อ กํา หนดทิ ศ ทางการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน
และช่ ว ยกั น ผลัก ดั น มาตรการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน
กํา หนดให้ก ารจัด การพลัง งานเป็ นส่ ว น
หนึ่ งในโครงสร้ างองค์กร มี ข้ นั ตอนการ
รายงานที่ ชัดเจน มี การทํางานเป็ นระบบ
เช่ น ระบบการรายงานข้อ มู ล ระบบการ
ติดตามตรวจสอบ เป็ นต้น

มี ค ณะทํา งานด้า นพลัง งานย่ อ ยหลายๆ
หน่ วย โดยมี การทํ า งานขึ้ นตรงต่ อ
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานกลาง
พร้ อ มทั้ง มี ก ารสร้ า งระบบการรายงาน
ข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบ
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(3) เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทําหนังสื อแต่งตั้งคณะทํางานฯ และกําหนด
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุม
หรื อเจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
อํานาจหน้ าทีข่ องคณะทํางานฯต้ องกําหนดให้ สอดคล้ องกับกฎกระทรวง โดยอย่ างน้ อยต้ องมีสาระดังนี้
ก. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ รักษ์พลังงานของโรงงานควบคุ มหรื ออาคาร
ควบคุมที่กาํ หนดขึ้น
ข. ประสานงานกับหน่ วยงานทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อขอความร่ วมมื อในการปฏิบตั ิตามนโยบาย อนุ รักษ์
พลัง งานและวิ ธี ก ารจัด การพลัง งานรวมทั้ง จัด การอบรมหรื อ กิ จ กรรมด้า นการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานให้
เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
ค. ควบคุ ม ดู แ ลให้ วิ ธี ก ารจัด การพลัง งานของโรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม ดํา เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยกําหนดให้มีการดําเนินการดังนี้
ง. รวบรวมข้ อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในโรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุม
จ. ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบนั ของหน่วยงานต่างๆ
ฉ. ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดําเนินงานที่
หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จดั ทําขึ้น
ช. รายงานผลการดําเนินงานให้กบั เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
ซ. ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการจั ด การพลั ง งานอย่ า งสมํ่า เสมอ พร้ อ มทั้ง รวบรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื ออาคาร ควบคุม
หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งรับทราบ
ฌ. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนิ นการตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
(4) เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯให้พนักงานทุก
คนในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ ทั้งนี้ให้สื่อสารหรื อเผยแพร่ คาํ สั่ งแต่ งตั้งโดยการติด
ประกาศหรื อจัดทําเป็ นหนังสื อเวียนหรื อวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับองค์กร (ดูตวั อย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
ด้านการจัดการพลังงานดังรู ปที่ 3.2-2)
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คําสั่ งแต่ งตั้งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภาพ และมีประสิ ทธิผล
จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อร่ วมประสานการ
ทํางานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสําเร็ จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ....................................................
ประธานคณะทํางาน
2. ....................................................
คณะทํางาน
3. ....................................................
คณะทํางาน
4. ....................................................
คณะทํางาน
5. ....................................................
คณะทํางาน
6. ....................................................
คณะทํางาน
7. ....................................................
คณะทํางานและเลขานุการ
โดยคณะทํางานฯ มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนิ นการจัดการพลังงานให้สอดคล้อ งกับนโยบายอนุ รักษ์พลังงานของโรงงานควบคุ มหรื ออาคาร
ควบคุมที่กาํ หนดขึ้น
2. ประสานงานกับหน่ วยงานทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อขอความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายอนุ รักษ์
พลัง งานและวิธี ก ารจัด การพลัง งาน รวมทั้ง จัด การอบรมหรื อ กิ จ กรรมด้า นการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานให้
เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุ ม ดู แ ลให้ วิ ธี ก ารจัด การพลัง งานของโรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม ดํา เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพโดยกําหนดให้มีการดําเนินการดังนี้
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผา่ นมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปั จจุบนั ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบผลการดํา เนิ น งานและการจัด การพลัง งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ จากรายงานผลการ
ดําเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จดั ทําขึ้น
4. รายงานผลการดําเนินงานให้กบั เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสมํ่าเสมอพร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งรับทราบ
6. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ .......................เป็ นต้นไป
ลงชื่ อ..........................................
(.........................................)
ตําแหน่ ง.....(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง).....

รู ปที่ 3.2-2 ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
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3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อการจัดตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1.
2.
3.
4.

จัดทําเอกสารคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ และลงนามในคําสัง่ แต่งตั้งนั้น
กําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ
เผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯให้บุคลากรรับทราบอย่างทัว่ ถึง
รั บทราบและติดตามการทํางานของคณะทํางานฯ พร้ อมทั้งให้การสนับสนุ นการดําเนิ นงาน เช่ น บุคลากร
งบประมาณ เป็ นต้น

หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
2. ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามนโยบายอนุ รักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็ นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
5. รายงานผลการอนุ รักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ
6. เสนอแนะการกํา หนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ์พลัง งานและวิ ธีก ารจัด การพลัง งานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนิ นการตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
หน้ าทีข่ องพนักงาน
1. รับทราบคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ และอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ
2. ให้ความร่ วมมือในการดําเนิ นการจัดการพลังงานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ
และความคิดเห็นต่อการดําเนินการจัดการพลังงานของคณะทํางานฯ
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ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบ

1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

1.1 มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการ
พลังงานหรื อไม่
1.2 มีการจัดทําเป็ นเอกสารคําสั่งแต่งตั้งและลงนามโดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
2.1 โครงสร้างของคณะทํางานฯที่แต่งตั้งมีความ
2. โครงสร้างของคณะทํางานฯ
เหมาะสมกับโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
3. การกําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 3.1 สอดคล้องกับสาระสําคัญทุกข้อของกฎกระทรวง
ข้อ 5 หรื อไม่
ของคณะทํางานฯ
4. การเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ
4.1 ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้
รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
5. วิธีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ
5.1 วิธีการเผยแพร่ มีความเหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อ
การรับทราบของบุคลากรอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
6. มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน
6.1 มีหลักฐานแสดงว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงว่ามีการแต่งตั้ง
คณะทํางานฯหรื อไม่
4) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
1. ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ เป็ นเอกสาร

ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ เป็ นเอกสารแต่ไม่ได้
ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 2. มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานฯ เลย
ของคณะทํางานฯสอดคล้องกับสาระสําคัญในบาง
ข้อในกฎกระทรวงข้อ 5
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย
3. มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย
วิธีการใดๆเลย
วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมรับทราบไม่ทวั่ ถึง
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3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณี ที่เป็นการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ มาใช้เป็นครั้ง
แรกให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
โดยพิจารณาจากการดําเนินงานด้านพลังงานที่ผา่ นมา ก่อนการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
สําหรับโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่เริ่ มนําวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรเป็ นครั้งแรกนั้น
อาจจะไม่ทราบถึ งสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็ นอยู่ของตนเอง เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้นสําหรับใช้ใน
การประเมินเปรี ยบเทียบเพื่อทําให้ทราบถึ งสถานภาพการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปั จจุ บนั ว่ามี
จุดอ่อนหรื อจุดแข็งในด้านใด หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์
พลัง งาน รวมทั้ง ทิ ศ ทางและแผนดํา เนิ น การจัด การพลัง งานภายในองค์ก รต่ อ ไป โดยในการประเมิ น
สถานภาพการจัด การพลัง งานควรเริ่ ม จากหน่ ว ยงานย่ อยตามโครงสร้ างของโรงงานควบคุม หรื ออาคาร
ควบคุมก่ อน แล้ วจึงนําผลการประเมินมาประเมินเป็ นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมอีกครั้ง
ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้นขององค์กร คณะทํางานฯสามารถดําเนิ นการโดยใช้ตารางประเมินการ
จัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM) ดังตารางที่ 3.2-3 ในการประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้นขององค์กรจะพิจารณาองค์ประกอบที่สาํ คัญต่างๆ 6 องค์ประกอบ คือ นโยบาย การจัด
องค์กร การกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละ
องค์ประกอบจะมีคะแนนประเมินระหว่าง 0-4 คะแนน คณะทํางานจะต้องทําการประเมินองค์กรในแต่ละ
องค์ประกอบอย่างเป็ นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยูจ่ ริ งในปั จจุบนั จากนั้น
จึงนําผลประเมินที่ได้มาเป็ นข้อมูลสําหรับการกําหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อกําหนดทิศทางของ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสําหรับองค์กรต่อไป
การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนี้ จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็ น
ครั้ งแรกเท่านั้น เมื่ อระบบการจัดการพลังงานดําเนิ นการไปได้ครบถ้วนตามข้อกําหนดแล้ว ผลจากการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) จะถูกนําไปใช้ในการทบทวน
นโยบายและพิจารณาปรับปรุ งวิธีการจัดการพลังงานในรอบต่อไป
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อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่โรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มมี การดําเนิ นการจัดการพลังงานไปแล้วเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ ง เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมควรจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัด
การพลัง งานภายในองค์ก รของตนเป็ นระยะๆ เพื่ อ ให้ไ ด้ท ราบสถานภาพการจัด การพลัง งานที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
ตัวอย่ างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นเของโรงงานโดยใช้ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน
อาจเริ่ มจากการตั้งคําถามเพื่อประเมินถึงการจัดการพลังงานในปั จจุบนั ขององค์กรตามองค์ประกอบของการ
จัดการพลังงานทั้ง 6 องค์ประกอบ (ดังตัวอย่างคําถามในรู ปที่ 3.2-2) เมื่อได้คะแนนจากการประเมินจาก
คํา ถามในทุ ก องค์ป ระกอบแล้ว ให้ท าํ การลากเส้ น เชื่ อ มต่ อ
ระหว่ า งจุ ด ตามคะแนนที่ ไ ด้ และทํา การวิ เ คราะห์ ก ารจัด
การพลังงานของโรงงาน โดยเปรี ยบเทียบรู ปร่ างของลักษณะ
เส้นที่ได้จากการประเมินกับรู ปร่ างของเส้นแบบต่างๆ ที่แสดง
ในตารางที่ 3.2-4 เพื่อแปลความหมาย แต่หากลักษณะเส้นที่ได้
ไม่ตรงกับรู ปแบบที่กาํ หนดไว้ ก็ให้ใช้รูปร่ างของเส้นที่มีความ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด
สมมติรูปร่ างของเส้นที่ ได้จากการประเมิ นสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้ องต้นของโรงงานเป็ นดังรู ปที่ 3.2-3 ลักษณะ
เส้นที่ได้จะอยูใ่ นแบบ U-Shaped ซึ่ งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงาน
มี ค วามคาดหวัง สู ง ต่ อ การจัด การพลัง งานภายในองค์ ก ร
เนื่องจากมีการกําหนดนโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็ นทางการ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งทั้งทางด้านเงิ นลงทุ นและทรั พยากรในด้านต่ างๆ (ได้คะแนนประเมิ นสู งสุ ด 4 คะแนน ใน
องค์ประกอบที่ 1 และ 6) แต่การดําเนินการจัดการพลังงานในด้านต่างๆ ยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประสานงานและความร่ วมมือระหว่างผูร้ ับผิดชอบกับพนักงานทุกคน (ผูใ้ ช้พลังงาน)
ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินตํ่าสุ ด 1 คะแนน)
จากการวิเคราะห์ ผลการประเมิ นสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้ องต้นทําให้ทราบว่านโยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงานที่จะจัดทําขึ้นของโรงงาน จําเป็ นต้องมุ่งเน้นในการปรับโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับการ
ดํา เนิ น งานด้า นการจัด การพลัง งาน โดยกํา หนดให้มี ก ารจัด ตั้ง คณะทํา งานเข้า มารั บ ผิ ด ชอบในการจัด
การพลังงานขององค์กรอย่างเป็ นทางการ รวมทั้งกําหนดอํานาจและหน้าที่ของคณะทํางานดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ นโยบายอนุ รักษ์พลังงานที่จดั ทําขึ้นจําเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และ
เพื่อนําไปสู่ ความร่ วมมือและประสานงานในการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่จดั ขึ้น
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ตารางที่ 3.2-3 ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM)
ระดับ
1. นโยบายการจัด
คะแนน
การพลังงาน
4
1.1
มี นโยบายการจั ด
การพลังงานเป็ นเอกสาร และ
ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
โดยกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการดําเนิ นงานขององค์กร
มีการเผยแพร่ ให้กบั พนักงาน
ทราบอย่างทัว่ ถึง และปฏิ บตั ิ
ตามนโยบายฯ โดยได้รับการ
สนั บ สนุ นจากผู ้ บ ริ หาร
ระดับสู ง
3
1.2 มีนโยบายฯ ที่ชดั เจนโดย
จัดทําเป็ นเอกสาร แต่ไม่ได้ลง
นาม และไม่ ได้ รั บการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร มีการ
เผยแพร่ นโยบายฯ แต่พนักงาน
รับทราบไม่ทวั่ ถึง

2. การจัดองค์ กร
2.1 มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
ด้านการอนุ รักษ์พลังงาน ซึ่ ง
ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เพื่อดําเนิ นการ และตรวจสอบ
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
การพลังงานภายในองค์กร มี
การกําหนดผู ้รั บผิ ดชอบใน
การดําเนิ นการแต่ละมาตรการ
ที่ชดั เจน และมีการเผยแพร่ ให้
พนักงานทราบอย่างทัว่ ถึง
2.2
มี ค ําสั่ งแต่ งตั้ง
คณะทํางานด้านการอนุ รักษ์
พลั งงานโดยผู ้ บ ริ หาร
ระดั บ สู ง แต่ ก ารกํ า หนด
อํานาจหน้าที่มีขอบเขตจํากัด
และไม่ ชัดเจนมี การเผยแพร่
คําสั่ งแต่ งตั้งฯ แต่ พนักงาน
รับทราบไม่ทวั่ ถึง

3.การกระตุ้นและสร้ าง
แรงจูงใจ
3.1 มี แผนการอบรมเชิ ง
ปฏิ บ ัติ การหรื อกิ จกรรมที่
ชั ด เจนซึ่ งจั ด ทํ า ขึ้ นโดย
คณะทํ า งานฯ โดยความ
เห็ นชอบของผู ้บริ หารเพื่ อ
กระตุน้ และสร้ างแรงจูงใจให้
พนักงานทุกระดับ มีจิตสํานึก
และมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
พลังงาน
3.2ไม่ มี การกําหนดแผนการ
อบรมฯ หรื อกิ จกรรมอย่ าง
ชัดเจน โดยให้ คณะทํางานฯ
เป็ นช่ องทางหลั ก ในการ
ดําเนิ นการกระตุ ้นและสร้ าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน
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4. ระบบข้ อมูลข่ าวสาร

5. ประชาสั มพันธ์

6. การลงทุน

4.1 มี การจั ดทํ าระบบการ
จัดเก็บและการสื่ อสารข้อมูล
เกี่ ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานระหว่าง
ผูบ้ ริ หารกับพนักงาน มี การ
กํ า หนดวิ ธี การสื่ อสารที่
ชัดเจนรวมทั้งมี การติ ดตาม
และประเมิ นผลของการ
สื่ อสาร เพื่ อหาข้อบกพร่ อง
และแนวทางแก้ไข
4.2 ไม่มี ระบบการจัดเก็บ
ข้ อ มู ลและการสื่ อสาร
ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน โดยให้
คณะทํางานฯ และผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานเป็ นช่องทางหลัก
ในการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ

5.1 กําหนดให้ การเผยแพร่
โครงการอนุรักษ์พลังงานเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของแผนการ
ประชาสั มพันธ์ ขององค์กร
เพื่อให้พนักงานทุ กระดับได้
รั บทราบคุ ณค่ าของการ
ประหยัดพลังงาน และผลของ
การดําเนิ นการจัดการพลังงาน
อย่างสมํ่าเสมอ

6.1 มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การลงทุ นเพื่ อการอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลังงาน โดยพิจารณาถึ ง
ความสําคัญของโครงการเป็ น
หลักทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว

5.2 มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลการ
ดํ า เนิ นโครงการอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลังงานให้ แก่ พนักงาน
บางระดับอย่างสมํ่าเสมอเฉพาะ
ในกลุ่มที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้
พลังงานโดยตรง

6.2พิ จารณาการลงทุ นใน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่
ให้ผลตอบแทนการลงทุ น
สู ง

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

ระดับ
1. นโยบายการจัด
คะแนน
การพลังงาน
2
1.3 มีการจัดทํานโยบายฯ
เป็ น เ อ ก ส า ร แ ต่ ยั ง ไ ม่
ชั ด เ จ น ใ น บ า ง ข้ อ ไ ม่
กําหนดให้นโยบายฯ เป็ น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ นงานขององค์ ก ร
ไม่ได้มีการลงนามและการ
สนั บ สนุ น จากผู ้บ ริ หาร
แ ล ะ ไ ม่ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
นโยบายฯ ให้ พ นั ก งาน
ทราบ
1
1.4 มี น โยบายฯ แต่ไ ม่ ไ ด้
จั ด ทํา เป็ นเอกสาร เป็ น
เพี ย งการมอบหมายหรื อ
ชี้ แ จงแนวทางการปฏิ บ ัติ
โดยวาจา

2. การจัดองค์ กร
2. 3 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
พลัง งานทํา หน้า ที่ ใ นการ
ดํ า เ นิ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลัง งานและรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการ/คณะทํางานด้าน
การอนุ รั กษ์ พลั งงาน เพื่ อ
พิ จ ารณาและสรุ ปผลการ
ดําเนินงานต่อผูบ้ ริ หาร

2. 4 ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
พลังงานเป็ นผูด้ าํ เนิ น การ
และรายงานต่ อ ผู ้บ ริ หาร
โดยตรง

3.การกระตุ้นและสร้ าง
แรงจูงใจ
3.3คณะกรรมการ/
คณะทํางานด้านการอนุรักษ์
พลังงานเป็ นผู ้ด ําเนิ นการ
เป็ นครั้งคราว

3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เป็ น
ทางการโดยวิ ศวกรเป็ นผูใ้ ห้
ข้อมู ลการใช้ และประหยัด
พลั งงานกั บผู ้ ใช้ พลั งงาน
โดยตรง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประหยัดพลังงาน
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4. ระบบข้ อมูลข่ าวสาร

5. ประชาสั มพันธ์

6. การลงทุน

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจ
ทําหน้าที่ในการสื่ อสารข้อมูล
เกี่ ยวกับการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลั งงานและ
ประเมิ นผลการสื่ อสาร
ดังกล่าวเป็ นครั้งคราว

5.3 มีการเผยแพร่ ขอ้ มูล 6.3 พิจารณาการลงทุนใน
เกี่ ย วกับ การใช้ พ ลัง งาน มาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
และการประหยัดพลังงาน ที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ ว
ให้ กับ พนั ก งานเป็ นครั้ ง
คราวซึ่ งอาจทํา โดยเป็ น
หนังสื อเวียนแจ้งให้ทราบ
การประชุมชี้แจง เป็ นต้น

4.4
มี การจัดทําสรุ ป
รายงานการใช้พลังงานและ
การประหยัดพลังงานอย่าง
ไม่เป็ นทางการเพื่อใช้เป็ น
ข้ อ มู ลในการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
ภายในฝ่ ายของตนเอง

5.4 มี การแจ้งให้ พนั กงาน 6.4 พิจารณาการลงทุนใน
ทราบข้ อ มู ล อย่ างไม่ เป็ น มาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ทางการ เช่น การแจ้งให้ทราบ ที่มีการลงทุนตํ่า
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี การใช้
พลังงานภายในฝ่ ายของตนเอง
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ระดับ
1. นโยบายการจัด
2. การจัดองค์ กร
3.การกระตุ้นและสร้ าง
คะแนน
การพลังงาน
แรงจูงใจ
0
1. 5 ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด 2 . 5 ไ ม่ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง 3.5ไม่มีการติดต่อหรื อการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการ
นโยบายฯ และแนวทาง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ประหยัดพลังงานให้กบั ผูใ้ ช้
การปฏิบตั ิที่ชดั เจน
พลังงาน
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4. ระบบข้ อมูลข่ าวสาร

5. ประชาสั มพันธ์

6. การลงทุน

4.5 ไม่ มีการรวบรวมและ
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
ปริ มาณการใช้ พ ลั ง งาน
และค่ า ใช้ จ่ า ยทางด้ า น
พลังงาน

5.5ไม่ มี การเผยแพร่ และการ
ประชาสั มพันธ์ ใดๆ เกี่ ยวกับ
การดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการพลังงาน

6.5ไม่มีการลงทุนใดๆ ในการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลั งงาน หรื อการอนุ รั กษ์
พลังงานในด้านอื่นๆ

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

คําถาม องค์กรไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน

ใช่

คะแนน

0

ไม่ใช่
คําถามมีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดทําเป็ นเอกสาร
เป็ นเพียงการชี้แจงโดยวาจา

ใช่

1

ไม่ใช่
คําถามมีนโยบายเป็ นเอกสาร แต่ไม่ชดั เจนในบางข้อ และ
ไม่มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรได้รับทราบ

ใช่

2

ไม่ใช่
คําถามมีนโยบายเป็ นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีการเผยแพร่ ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทวั่ ถึง

ใช่

3

ไม่ใช่
องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็ นเอกสารลงนามและได้รับ
การสนับ สนุ น จากผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง มี ก ารเผยแพร่ ใ ห้
พนักงานรับทราบอย่างทัว่ ถึง และปฏิบตั ิตามนโยบาย

ใช่

รู ปที่ 3.2-2 ตัวอย่างคําถามเพื่อการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน
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U-Shaped

(ก)

รักษาให้
ยังยื น

กํ าหนดนโยบาย
เพื อปรับปรุง

(ข)
รู ปที่ 3.2-3 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง
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ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

ตารางที่ 3.2-4 ลักษณะเส้นแบบต่างๆ และการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ลักษณะเส้ น
1. High

รายละเอียด

การวิเคราะห์

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยงั่ ยืน

Balance

2. Low Balance

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3

3. U-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนน ความคาดหวังสู ง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงิน
สู งกว่าประเด็นอื่นๆ
ลงทุ น ที่ ดี แต่ ต ้อ งพัฒ นาในด้า นอื่ น ๆ เช่ น การ
กระตุน้ และการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน การ
จัดทําระบบข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เป็ นต้น

4. N-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนตํ่า การสร้ า งแรงจู ง ใจ และการจัด ทํา ระบบข้อ มู ล
กว่าประเด็นอื่นๆ
ข่ า วสารที่ ดี ไม่ ช่ ว ยทํา ให้ ก ารจั ด การพลั ง งาน
ประสบผลสําเร็ จ เพราะไม่มีการกําหนดนโยบายที่
ดี และไม่มีการสนับสนุ นเงินลงทุนหรื อสนับสนุ น
เงินลงทุนน้อยมาก

5. Trough

1 ประเด็นมี คะแนนตํ่ากว่า ประเด็ น ที่ ล้ า หลั ง เช่ น การกระตุ ้ น และสร้ า ง
ประเด็นอื่น
แรงจูงใจ หรื อระบบข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น อาจทํา
ให้ระบบการจัดการพลังงานไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร

6. Peak

1 ประเด็นมี คะแนนสู งกว่า ความสํา เร็ จ ในประเด็ น ที่ ค ะแนนสู ง สุ ด เช่ น การ
ประเด็นอื่น
กระตุ น้ และการสร้ า งแรงจู ง ใจ หรื อระบบข้อ มู ล
ข่ า วสาร เป็ นต้ น อาจเป็ นการสูญเปล่ า เพราะ
ประเด็ น อื่ น ๆ ยัง ล้ า หลั ง มาก ทํ า ให้ ร ะบบไม่
ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านนโยบายและการลงทุน

7. Unbalanced

มี 2 ประเด็นหรื อมากกว่าที่มี ต้องรี บพัฒนาประเด็นที่มีคะแนนตํ่าให้สูงขึ้นกว่า
คะแนนสู งกว่ า หรื อตํ่ ากว่ า ค่าเฉลี่ยโดยเร็ ว
ค่าเฉลี่ย
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3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และให้คาํ แนะนําการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบื้องต้นและให้การสนับสนุนทรัพยากร
ทั้งงบประมาณและกําลังคนที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการ
หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน
หน้ าทีข่ องพนักงาน
1. ให้ความร่ วมมือในการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
2. ให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน

4) ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1.การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 ใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix:
EMM) หรื อไม่
1.2 มีการประเมินในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุ ม หรื อไม่ ก่ อ นที่ จ ะนํา ผลการประเมิ น ดัง กล่ า วมา
พิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ ม และการ
ประเมินต้องครบทั้ง 6 องค์ประกอบตามที่กาํ หนดใน EMM
1.3 มีเอกสารหรื อแบบประเมินฯ ตามข้อ 1.2 หรื อไม่

5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. ไม่มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตาม
เบื้องต้นทั้งในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและ โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2. มีการประเมินฯ ตามข้อ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6
องค์ประกอบที่กาํ หนดใน EMM
3. มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินฯ ตามข้อ 1 ไม่ครบ
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3.2.3

ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุ รักษ์พลังงานเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
อาจตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้
นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจํานงและความมุ่งมัน่ ในการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเป็ นเอกสารและลงลายมือชื่ อเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุม และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจํา นงที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การอนุ รั ก ษ์แ ละการจัด
การพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามวิธีการจัด
การพลังงาน
ให้เ จ้า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ ม จัด ให้มี ก ารเผยแพร่ น โยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงาน โดยปิ ดประกาศไว้ในที่ซ่ ึงเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หรื อโดยวิธีการอื่นที่
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานได้”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจั ดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

จากข้อกําหนด เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องกํากับดูแลให้มีการดําเนิ นการจัดการ
ด้านพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็ นรู ปธรรม จริ งจัง และมีความต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ตอ้ ง
ดําเนินการ ดังนี้
 กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 เผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์พลังงานให้พนักงานลู กจ้างและบุคลากรในองค์กรรั บทราบและปฏิ บตั ิตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
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2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
นโยบายอนุ รั กษ์ พ ลัง งาน ที่ จัดทํา ขึ้ นนั้น ต้อ งมี เ นื้ อ หาหรื อ ข้อ ความที่ ชัด เจนและเป็ นไปตามข้อ กํา หนด
(ดูหัวข้อ (1)) โดยต้ องเขีย นเป็ นลายลักษณ์ อักษรและจัดทําเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์ และต้ องลงลายมื อชื่ อโดย
เจ้ าของโรงงานควบคุ ม หรื อเจ้ าของอาคารควบคุ ม หรื อผู้ บริ หารระดับสู ง เพื่อแสดงเจตจํานงในการจัด
การพลังงาน และใช้ในการสร้ างจิ ตสํานึ กด้านการอนุ รักษ์
พลังงาน
เมื่ อกําหนดนโยบายอนุ รั กษ์พ ลัง งานเป็ นที่ เรี ยบร้ อ ยแล้ว
เจ้าของโรงงานหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มต้องดําเนิ นการ
เผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์พลังงานในรู ปแบบต่างๆ (ดูหัวข้อ
(2)) ให้กบั พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กร
รั บ ทราบ และใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ต ามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมจัดทําขึ้นนั้น ต้องมีเนื้ อหาและ
สาระสําคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์ พ ลังงานเป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินงาน” หรื อเป็ นภาระหน้าที่ส่วน
หนึ่งขององค์กร เพื่อเป็ นการแสดงถึงข้อผูกมัดและความรับผิดชอบด้านการใช้พลังงานขององค์กร
(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานทีใ่ ช้ ซึ่งมีความหมายว่า นโยบาย
อนุ รั กษ์พ ลังงานจะต้อ งถู ก กําหนดขึ้ นอย่างเหมาะสม โดยต้องสอดคล้อ งกับลักษณะการใช้และ
ปริ มาณการใช้พลังงานที่เป็ นอยู่ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสู งซึ่ งเป็ นต้นทุนหลักส่ วน
หนึ่ ง ดังนั้นนโยบายอนุ รักษ์พลังงานจึ งควรถู กกําหนดให้เป็ นนโยบายหลักขององค์กรและมี การ
กําหนดเป้าหมายการประหยัดให้เหมาะสมกับปริ มาณการใช้พลังงานที่เป็ นอยูจ่ ริ ง เป็ นต้น
(1.3) ข้อความที่แสดงเจตนารมณ์ถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่ วข้ องกับการอนุรักษ์ พ ลังงานและการจัด
การพลังงาน ซึ่ งหมายถึง องค์กรต้องดําเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(1.4) ข้อความที่ระบุถึง แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้ พ ลังงานอย่ างต่ อเนื่อง มีความหมายว่า
องค์กรจะต้องกําหนดแนวทางหรื อวิธีปฏิบตั ิในการดําเนินการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากร
พลังงานอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้นๆ
(1.5) ข้อความที่ระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพ ยากรให้ มีอย่ างพอเพีย งในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลัง งาน หมายความว่ า องค์ก รต้อ งกํา หนดแนวทางหรื อ วิ ธี ป ฏิ บ ตั ิ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และให้ก าร
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สนับสนุ นทั้ง ทรั พยากรบุ คคลและงบประมาณในการดําเนิ น การจัด การพลัง งานอย่างเหมาะสม
เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ
(2) การดําเนินการเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรู ปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้อง
ทําการเผยแพร่ และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรั บทราบและปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ซ่ ึงอาจทําได้โดยการติดประกาศ การจัดทําเป็ นเอกสารแจกให้กบั พนักงานทุกคน การใช้เสี ยง
ตามสาย หรื อการส่ งนโยบายอนุ รักษ์พลังงานให้กบั หัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้ คณะทํางานอาจ
จัดทําเอกสารรายชื่อของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
นอกจากการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่อให้แน่ ใจว่านโยบาย
อนุรักษ์พลังงานที่กาํ หนดขึ้นนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร

(3) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
(3.1) คณะทํางานฯประชุ มร่ วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดทํานโยบาย
อนุ รักษ์พลังงาน ในกรณี ที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ่ มนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ใน
องค์กรเป็ นครั้งแรก จําเป็ นต้องนําผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 2) มา
ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน ส่ วนในกรณี ที่โรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุมได้มีการดําเนิ นการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้นาํ ผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ดําเนิ นงานของวิธีการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) ของปี ที่ผา่ นมา มาประกอบการกําหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน
(3.2) การกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานขององค์กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหัวข้อ (1) เป็ นอย่าง
น้อย
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(3.3) เมื่ อได้ขอ้ สรุ ปนโยบายอนุ รักษ์พลังงานแล้ว คณะทํางานฯต้องเก็บรวบรวมข้อมู ลหรื อเอกสารที่
เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ซึ่ งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
และข้อสรุ ปที่เกิดจากการประชุม และจัดทําเป็นเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อนําเสนอเจ้าของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งลงลายมือชื่อในนโยบายต่อไป
(3.4) คณะทํา งานฯแถลงนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานต่ อ พนัก งาน ซึ่ ง อาจทํา ได้โ ดยการติ ด ป้ า ยประกาศ
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่หน้าประตูทางเข้าองค์กรและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตวั อย่างประกาศใน
รู ปที่ 3.2-4) และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการปฐมนิ เทศพนักงาน
ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ทําให้เกิดการปฏิบตั ิเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
(3.5) ภายหลังการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายอนุ รักษ์พลังงานที่กาํ หนดขึ้น ทั้งนี้ อาจทําโดยออกแบบสํารวจความคิดเห็นหรื อจัดประชุ ม
ภายในองค์กร แล้วนําผลสํารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทบทวนกับคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของนโยบายอนุ รักษ์พลังงานที่ กาํ หนดขึ้ นกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปั จจุ บนั ของ
องค์กร
3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1. กํากับให้มีการจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นเอกสาร และลงลายมือชื่อ
2. ควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารประกาศนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานอย่า งเป็ นทางการ ให้พ นัก งานทุ ก คน
รับทราบและปฏิบตั ิตาม
หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. กําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดทํานโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็ นเอกสารที่สมบูรณ์
2. ดําเนินการประกาศและเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น แถลงการณ์
ติดประกาศ ทําโปสเตอร์ ประชุม หรื อฝึกอบรม เป็ นต้น
หน้ าทีข่ องพนักงาน
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. ปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1.นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

2. เนื้อหาของนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน
3. การเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน

4. เอกสาร/หลักฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
1.2 จัดทําเป็ นเอกสารและลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
2.1 มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อกําหนดทุกข้อในกฎกระทรวง ข้อ 4
หรื อไม่
3.1 มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้รับ
ทราบอย่างทัว่ ถึงและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
3.2 วิธีการเผยแพร่ เหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อการรับทราบอย่างทัว่ ถึง
และปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้หรื อไม่
4.1 มีเอกสาร/หลักฐานยืนยันว่าบุคลากรในโรงงานควบคุ ม/อาคาร
ควบคุ ม ได้รั บ ทราบอย่ า งทั่ว ถึ ง และปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงานได้

4) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มี ก ารกํา หนดนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานเป็ น 1.นโยบายอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ลงนามโดยผูบ้ ริ หาร
เอกสาร
ระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของนโยบาย 2. มีการกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานสอดคล้อง
อนุรักษ์พลังงานเลย
กับสาระสําคัญในบางข้อในกฎกระทรวงข้อ 4
3.ไม่มีการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงานด้วย
3. มีการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีการ
วิธีการใดๆ เลย
ต่ า งๆ แต่ บุ ค ลากรของโรงงานควบคุ ม /อาคาร
ควบคุมได้รับทราบไม่ทวั่ ถึงและไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
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รู ปที่ 3.2-4 ตัวอย่างประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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3.2.4

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา : กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
จากข้อกําหนดเห็ นได้ว่าวัตถุ ประสงค์ของขั้นตอนนี้ เป็ นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานและปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน โดยเริ่ มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมิน
การใช้พลังงานที่มีนยั สําคัญ กล่าวคือเป็ นการมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานใน
สัดส่ วนที่สูงว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุม้ ค่าและเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ควรจะเป็ นของแต่ละอุปกรณ์
หรื อไม่ เช่น ค่าประสิ ทธิ ภาพ ค่าการสู ญเสี ยของอุปกรณ์ หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางใน
การกําหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ
ก. เป็ นดัชนีบ่งบอกถึงต้นทุนด้านพลังงานสําหรับการผลิตสิ นค้าหรื อการบริ การ
ข. ใช้เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานขององค์กรใน
ปั จจุ บนั กับอดี ตที่ ผ่านมา หรื อการเปรี ยบเที ยบการใช้พลังงานเบื้ องต้นของโรงงานกับกลุ่ มโรงงาน
ประเภทเดียวกัน
ค. ใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
(1) รวบรวมข้ อมูลการผลิตหรื อการบริการ และการใช้ พ ลังงานของทุกฝ่ ายหรื อแผนกที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงานในการผลิตหรื อการบริการ โดยเป็ นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปี เพื่อจัดทํา
ข้อมูลดังกล่าวเป็ นภาพรวมขององค์กร
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(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้ พลังงานขององค์ กรโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
(2.1) การประเมินระดับองค์ กร
เป็ นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กรโดยไม่แยกเป็ นหน่ วยงานหรื ออุปกรณ์ ขั้นแรกต้องทราบข้อมูล
ของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอตั ราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ หรื อ TOD หรื อ TOU) ข้อมูล
จํานวนและขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้ง หลังจากนั้นจึ งเก็บข้อมูลการใช้พลังงานประเภทต่างๆในรอบปี ตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน
รวมทั้งคํานวณหาสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าและเชื้ อเพลิ งแยกตามระบบการใช้พลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง การปรับอากาศ การทําความเย็น การผลิต ระบบอัดอากาศ และ
อื่นๆ ฯลฯ)
การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รู ปแบบ
1. เปรี ยบเทียบข้อมูลกับข้อมูลการใช้พลังงานในอดีตที่ผา่ นมา เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลง หรื อ
เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี ปัจจุบนั เมื่อมีกาํ ลังการผลิตที่เท่ากัน เป็ นต้น
2. เปรี ยบเทียบข้อมูลกับข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรื ออาคารอื่นที่มีกระบวนการผลิตที่คล้ายกัน
หรื อขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี)
(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการ
เป็ นการเปรี ย บเที ยบต้น ทุ นด้านพลังงานของการผลิ ตสิ น ค้าหรื อการบริ การ ทําได้โดยการหาค่าการใช้
พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) จาก อัตราส่ วนของปริ มาณการใช้ พ ลังงานใน
กระบวนการผลิตหรื อการบริการต่ อปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อการใช้ พลังงาน ดังนี้
สําหรั บโรงงานควบคุม ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น นํ้าหนักของเส้นใย ใน
กรณี ที่โรงงานเป็ นโรงงานปั่นเส้นด้าย เป็ นต้น
สํ าหรั บอาคารควบคุม ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็ น จํานวนห้องพักที่จาํ หน่ ายได้ในกรณี
ของโรงแรม หรื อ จํานวนของผูใ้ ช้บริ การของโรงพยาบาลหรื อพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ในกรณี ของอาคารทัว่ ไป
เป็ นต้น
(2.3) การประเมินระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หลัก
เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์หรื อเครื่ องจักรหลักแต่ละตัวโดยการ
ประเมิ นการใช้พลังงานที่ มี นัยสําคัญในกระบวนการผลิ ตหรื อการบริ การของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงาน
ชัว่ โมงการทํางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพและการสู ญเสี ยพลังงานในแต่
ละเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทนี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดอยูใ่ นภาคผนวก ก7
สําหรับแบบประเมินการใช้พลังงานในองค์กรสามารถดูได้จากรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุม และรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม พร้ อมทั้งคําอธิ บายข้อแนะนําในการจัดทํา
รายงานดังกล่าว
3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามประกาศ
กระทรวงฯ
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. รวบรวมและจัดทําข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิ ต และการใช้พลังงานสําหรั บโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปี ที่ผา่ นมา
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรื อการบริ การ (อาคารควบคุม)
3. จัดทําแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนยั สําคัญของการใช้พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริ มาณการใช้พลังงาน ค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะการใช้
พลังงาน และค่าปริ มาณการสู ญเสี ยพลังงาน
หน้ าทีข่ องพนักงาน
ให้ความร่ วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการประเมินการใช้พลังงาน
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4) ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 มีการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการตรวจวัด และผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามหลักวิศวกรรมที่ได้จากการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงานตามข้อ 1.1

5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานทุก 1. มีการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานไม่
ข้ อ กํ า หนดตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การตามที่
ครบทุ ก ข้อ กํา หนดตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก าร
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
ประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานไม่เป็นไป
ตามหลักวิศวกรรม
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3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์ พ ลังงาน แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจ กรรม
ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกําหนดเป้าหมายและ
แผนอนุ รักษ์พลังงานของพลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็ นร้อยละของปริ มาณพลังงานที่
ใช้เดิม หรื อกําหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ
การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเข้าร่ วมฝึ กอบรมและร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
การให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึ กให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบอย่างทัว่ ถึง”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แ ละวิ ธีการจั ดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิ คเพื่อค้นหามาตรการอนุ รักษ์พลังงานแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุม
หรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องนํามาตรการอนุรักษ์พลังงานเหล่านี้มาใช้ประกอบการกําหนดตัวเลขเป้าหมาย
การอนุรักษ์พลังงานสําหรับเป็ นตัวชี้วดั ถึงความสําเร็ จ และจะต้องจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดําเนิ นงาน ระยะเวลาการดําเนิ นงาน และผูร้ ับผิดชอบในมาตรการอนุ รักษ์
พลังงานต่างๆ เพื่อให้มีแผนงานที่ จะดําเนิ นการให้บรรลุ สู่เป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ได้อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทําแผนการฝึ กอบรมและจัดทําแผน
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการเสริ มสร้างความรู ้ และกระตุน้ ให้พนักงาน ลูกจ้างและ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมสามารถดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานจนบรรลุผลสําเร็ จตาม
เป้าหมายและแผนฯ ที่กาํ หนดไว้
เมื่ อดําเนิ นการจัดทําเป้ าหมายและแผนฯดังกล่าวเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุ มต้องเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานให้พนักงาน
ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมรับทราบอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม
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2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนด
วิธีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์ พ ลังงานแผนการฝึ กอบรมและกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริ ม การอนุรักษ์
พลังงาน
ทั้งนี้ โดยมีขอ้ แนะนําสําหรับเป็ นแนวทางในการดําเนินการดังนี้
(1) การกําหนดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
แนวทางการกําหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานหรื อมาตรการที่ช่วยแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรื อที่ในบางครั้งเรี ยกว่า “Fishbone
Diagram”
เป็ นแนวทางในการระดมความคิ ด เห็ น โดยเริ่ ม จากผลที่ ไ ด้รั บ (Effect) คื อ อุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพตํ่าเป็ นหัวปลาอยูท่ างขวามือ (รู ปที่ 3.2-5) และพิจารณาทีละประเด็น
เครื่ องจักร/อุปกรณ์

วิธีการทํางาน

สาเหตุทอี่ าจเป็ นไป

ผลทีไ่ ด้ รับ

วัสดุทใี่ ช้

พนักงาน

(Effect)

รู ปที่ 3.2-5 Cause-and-Effect Diagram (หรื อ Fishbone Diagram)
เริ่ มจากเครื่ องจักร/อุปกรณ์ วิธีการทํางาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้มี
การใช้พลังงานสู งได้ จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสู งกว่าเกณฑ์แล้ว ลําดับ
ถัดไปคือการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น หากหนึ่งในสาเหตุที่ทาํ ให้ค่า SEC ของ Air Compressor สู ง
กว่าค่าเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรกําหนดคือการปรับปรุ งให้
อากาศที่ใช้มีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่ งอาจทําโดยปรับปรุ งระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House ก็ได้
เป็ นต้น รู ปที่ 3.2-6 แสดงแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กาํ หนดให้องค์กรที่นาํ ระบบการจัด
การพลังงานมาประยุกต์ใช้ ต้องพิจารณา ในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
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(1.1) การใช้ ระบบปัจจุบนั ทีม่ ีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด ตัวอย่างเช่น

 หากสาเหตุที่พบจากการทํา Cause-and-Effect Analysis คือพนักงาน แนวทางแก้ไขจึงควรควบคุมการ
ทํางานตามแนวทางเดิมให้ดีข้ ึนโดยการใช้ Standard Operating Procedures

 หากสาเหตุที่พบจากการทํา Cause-and-Effect Analysis คือวิธีการทํางาน แนวทางแก้ไขควรมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก Best Practices

 หากสาเหตุที่พบจากการทํา Cause–and-Effect Analysis คือ เครื่ องจักร/อุปกรณ์ แนวทางแก้ไขจึงควรมี
การปรับปรุ งงานซ่อมบํารุ งโดยพิจารณาตามองค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance
(TPM) ซึ่ งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance Prevention
และ Breakdown Maintenance ทั้งนี้ องค์กรไม่จาํ เป็ นต้องประยุกต์ใช้ท้ งั 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรนํา
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพร้อมมาใช้

 หากสาเหตุที่พบจากการทํา Cause-and-Effect Analysis คือวัสดุที่ใช้ แนวทางแก้ไขจึงควรมีการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิต เช่ น การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ หรื อการปรับตั้งค่าการ
ทํางานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขสภาพการทํางานปัจจุบนั มากที่สุด
(1.2) การปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House ให้มีการถ่ายเทของอากาศภายใน
ได้ดีข้ ึนเพื่อให้ Air Intake มีอุณหภูมิลดลง หรื อการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดความเร็ วรอบมอเตอร์ ให้
เหมาะสมกับภาระการใช้งาน หรื อการนําความร้ อนจากนํ้าคอนเดนเสทหรื อไอเสี ยมาใช้ประโยชน์
เป็ นต้น
(1.3) การเปลี่ย นแปลงสิ่ งที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่ องใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งทดแทน
เครื่ องเดิม เพื่อช่วยเพิ่มค่าประสิ ทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององค์กร เป็ นต้น
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การควบคุม การทํางาน (ลักษณะเดิม ) โดยใช้ Standard
Operating Procedures (SPO)
การปรับเปลีย่ นวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก
Best Practices

Preventive Maintenance

การใช้ ระบบปัจจุบนั ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
การปรับปรุงงานซ่ อมบํารุง
(Total Productive Maintenance)

Corrective Maintenance
Maintenance Prevention

มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน

การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพ กระบวนการผ ลิ ต
(Process Efficiency Improvement)

Breakdown Maintenance

ปรับอุปกรณ์

การปรับปรุงสิ่ งทีม่ ีอยู่ (Minor Changes)
ปรับสภาวะแวดล้ อม

การเปลีย่ นเป็ นอุปกรณ์ ใหม่ ที่มีประสิ ทธิภาพสู งกว่ า

การเปลีย่ นแปลงสิ่ งทีม่ ีอยู่ (Major Replacements)
การติดตั้งอุปกรณ์ ใหม่ เพื่อให้ ประสิ ทธิภาพระบบโดยรวมสู งขึน้

รู ปที่ 3.2-6 แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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(2) การกําหนดเป้ าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
องค์กรสามารถตัดสิ นใจกําหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นหลักในการประเมินความสําเร็ จ
ในการกําหนดเป้าหมายมีอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1
ผู้บริ หารระดับสู งเป็ นผู้กําหนดเป้ าหมายโดยไม่ ได้ พ ิจ ารณาข้ อมู ลในอดีต การกําหนด
เป้ าหมายโดยวิธีน้ ี เป็ นการกําหนดทิศทางและจุ ดหมายเพื่อให้องค์กรใช้ความพยายาม
อย่า งเต็ม ความสามารถในการบรรลุ สู่ เ ป้ า หมายดัง กล่ า ว ซึ่ ง ในทางปฏิ บตั ิ อ าจจะไม่
สามารถบรรลุสู่จุดหมายที่ต้ งั ไว้ท้ งั หมด แต่องค์กรก็จะได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่ วน
หนึ่งจากความพยายามดังกล่าว
แนวทางที่ 2
การใช้ ค่าตํา่ สุ ดของอุปกรณ์ หรื อการใช้ พลังงานทีอ่ งค์ กรเคยทําได้ หรื อการใช้ค่าตํ่าสุ ดใน
แผนภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ พลั ง งานที่ ใ ช้ กั บ ตั ว แปร (driver)
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กบั ปริ มาณไอนํ้าที่ผลิต
ได้ดงั แสดงในรู ปที่ 3.2-5 เส้นทึบเป็ นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีตในขณะที่เส้น
ปะเป็ นเส้ น ตรงที่ ล ากผ่า นจุ ด การใช้พ ลัง งานที่ ต่ าํ สุ ด และเป็ นเส้ น กํา หนดเป้ า หมาย
อนุรักษ์พลังงานนัน่ เอง
แนวทางที่ 3
การ ใช้ ข้ อมู ลการ วิ เ ค ร าะห์ ที่ ได้ จ ากกา ร เ ปรี ย บเ ทีย บกั บ เ กณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
(Benchmarking): วิธีน้ ี เป็ นการใช้ค่าที่ดีในลําดับถัดไป เพื่อนํามากําหนดเป็ นเป้ าหมาย
ของอุ ปกรณ์ ตัวอย่างเช่ น จากผลการเปรี ยบเที ยบเกณฑ์มาตรฐาน ของอุ ตสาหกรรม
ปู น ซี เ มนต์ พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย มาตรฐานของค่ า การใช้ พ ลั ง งานจํา เพาะ (SEC) ของ
อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์มีค่าเท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ค่าที่ดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.05
GJ/Ton ดังนั้นเบื้องต้นองค์กรอาจกําหนดเป้ าหมายให้ค่าการใช้พลังงานจําเพาะที่
ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.10 GJ/Ton เป็ นต้น

(ค่าเฉลี่ย)
(เป้าหมาย)

รู ปที่ 3.2-7 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กบั ปริ มาณไอนํ้าที่ผลิตได้
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ในการจั ด ทํ า ทั้ งเป้ าหมายและแผนอนุ รั กษ์ พ ลั ง งานนั้ น
คณะทํา งานด้า นการจัด การพลัง งานของโรงงานควบคุ ม หรื อ
อาคารควบคุม อาจจัดให้มีการประชุ มร่ วมกับคณะผูบ้ ริ หารและ
ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและข้อเสนอแนะ โดยการนําข้อมูล
การใช้พลังงานและข้อมูลที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงาน
ซึ่ งรวบรวมหรื อจัดทําขึ้นไว้แล้วในขั้นตอนที่ 4 มาใช้พิจารณา
ประกอบการจัดทําเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยในการ
จัดทําเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงชื่ อ
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน และกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จของการ
ดําเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการเทียบเป็ นร้ อยละของปริมาณการใช้ พ ลังงานทั้งหมดเดิม
รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่กาํ หนดไว้
ซึ่งจากสถิติข้อมูลในการดําเนินการอนุรักษ์ พ ลังงานโดยการนําระบบการจัดการพลังงานนีม้ าทดลองใช้ กับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่ วนที่ผ่ านมา ปรากฏว่ ามีผ ลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์ พ ลังงาน
จากการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมในเบื้องต้ นที่ไม่ ต้องลงทุนสู ง มีผ ลประหยัดโดยเฉลี่ย อย่ างน้ อยร้ อยละ 5-10
เทียบกับการใช้ พลังงานทั้งหมด
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(3) วิธีการจัดทําแผนอนุรักษ์ พลังงาน
สําหรับการจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีวิธีการจัดการพลังงานขึ้น
ในองค์กรก็เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอนุ รักษ์พลังงานแล้วยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิ ดการอนุ รักษ์พลังงานที่
ยัง่ ยืน ดังนั้นแผนอนุรักษ์พลังงานควรประกอบไปด้วย
(3.1) แผนปฏิบตั ิการในการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(3.2) แผนประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกระตุน้ หรื อปลูกจิตสํานึกด้านอนุรักษ์พลังงาน
ให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ แผนอนุ รักษ์พลังงานที่ดี ต้องแสดงรายชื่ อและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่จะดําเนิ นการ ระยะเวลา
งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการ และผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ
(4) วิธีการจัดทําแผนการฝึ กอบกรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
สําหรับแผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานควรจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่ อหลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเป้าหมายของผูอ้ บรม
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม และผูร้ ับผิดชอบในการฝึ กอบรมแต่ละหลักสู ตรหรื อกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม
รายละเอียดในการจัดทําเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุ รักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรั บโรงงานควบคุ มหรื อ
รายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ก7
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3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ ดูแล และมีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝึ กอบรมและ
แผนกิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พร้ อมทั้งให้การสนับสนุ นทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่
จําเป็ นต่อการดําเนินการ
หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. กําหนดและจัดทําเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
2. ดําเนินการวางแผน และจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
3. กําหนดผูร้ ั บผิดชอบในการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรม
ส่ งเสริ มฯ
4. ประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม หรื อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มฯ พร้อมทั้งจัดทําประวัติการฝึ กอบรม
ของพนักงานทุกคน
5. เผยแพร่ แผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
หน้ าทีข่ องพนักงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ให้ความร่ วมมือกับคณะทํางานในการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งเข้าร่ วม
ฝึกอบรม และร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มฯต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
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4) ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การกําหนดเป้าหมายและ
1.1 มี ก ารกํา หนดเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานเป็ นร้ อ ยละของ
แผนอนุรักษ์พลังงาน
ปริ มาณการใช้พลังงานเดิ ม หรื อเป็ นระดับการใช้พลังงานต่อหนึ่ ง
หน่วยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรื อระดับการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริ การ (สําหรับอาคารควบคุม) หรื อไม่
1.2 การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
2. การจัดทําแผนการฝึ กอบรม 2.1 มี การจัดทําแผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการ
และแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
อนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
การอนุรักษ์พลังงาน
2.2 แผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
มีความเหมาะสมกับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่
ละระดับหรื อไม่
3. การเผยแพร่ แผนการฝึกอบรม 3.1 มีการเผยแพร่ แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์
และกิจกรรมส่ งเสริ มการ
พลังงานให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้รับทราบ
อนุรักษ์พลังงาน
อย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัดและการ
4. ความครบถ้วนและถูกต้อง
ของข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลว่าเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมในทุกมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน (ด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน) หรื อไม่
5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการ
2.ไม่มีการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน กําหนดมาตรการอนุ รักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ าและ
ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศ ความร้อนไม่เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
กําหนด
3.ไม่ มี ก ารกํ า หนดแผนการฝึ กอบรมและแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
4.ไม่ มี ก ารเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผน 2. มีการเผยแพร่ แผนการฝึกอบรมและแผนกิจกรรม
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากร ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน แต่บุคลากรของ
ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอย่าง โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไม่ทวั่ ถึง
ทัว่ ถึง
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3.2.6 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์ พ ลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตาม
เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษ์พลังงาน
ให้เ จ้าของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ ม ตรวจสอบและวิเ คราะห์ ก ารปฏิ บตั ิ ต าม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่จดั ทําขึ้นตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แ ละวิ ธีการจั ดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
จากข้อกําหนด แสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากที่เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึ กอบรม
และกิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน ผ่านการอนุ มตั ิ จากเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดแล้ว คณะทํางานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และแผนกิ จกรรมส่ งเสริ มฯ รวมถึ งตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิ บตั ิ ตาม
เป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิงานว่ามีการดําเนิ นการเป็ นไป
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานหรื อไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรื อการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานที่วางไว้ คณะทํางานจะต้องดําเนิ นการค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดการดําเนิ นงานจึงไม่ประสบผลตามที่
ได้วางไว้ เช่น เหตุใดจึงไม่มีคนทํางานหรื อพนักงานไม่ให้ความร่ วมมือ เหตุใดจึงไม่มีงบประมาณ หรื อเหตุ
ใดเครื่ องจักรจึงซ่อมบ่อย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการดําเนินงานเพื่อปรับปรุ งให้การทํางานบรรลุตาม
เป้าหมาย เพื่อนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งต่อไป ทั้งนี้การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินการดังกล่าว
ให้ดาํ เนิ นการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่ างน้ อย 3 เดือนต่ อครั้ ง และให้ดาํ เนิ นการเป็ นรายมาตรการหรื อ
หัวข้อตามที่กาํ หนดในแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ (อ้างอิงจากประกาศ
กระทรวงฯ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.
2552 ข้อ 13)
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ในการดํา เนิ น การตามแผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน แผนการฝึ กอบรม แลแผนกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ฯ รวมทั้ง การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะทํางานควรดําเนินการดังนี้
(1) ควบคุมให้มีการดําเนินมาตรการตามระยะเวลาที่กาํ หนดในแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึ กอบรม และ
แผนกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ฯ โดยการให้ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะมาตรการหรื อ หัว ข้อ ต้อ งรายงานผลการ
ดําเนิ นการ รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคเป็ นระยะๆ โดยการรายงานความก้าวหน้าอาจระบุในรู ปของ
เปอร์ เซ็นต์ของผลสําเร็ จในการดําเนิ นงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดําเนิ นการในกรณี ที่มีความ
จําเป็ น
(2) ตรวจสอบผลการดําเนิ นงานในแต่ละมาตรการหรื อหัวข้อโดยเปรี ยบเที ยบกับแผนอนุ รักษ์พลังงาน
แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯที่กาํ หนดไว้ในขั้นตอนที่ 5
(3) หากมาตรการใดมีการดําเนิ นการล่าช้า ไม่เป็ นไปตามแผน คณะทํางานต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาํ ให้
การดําเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย อาจใช้วิธีที่เรี ยกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone Diagram)
ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรู ปที่ 6.1) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสรุ ปผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อไป
(4) สํา หรั บ มาตรการที่ ด ํา เนิ น การแล้ว เสร็ จ ตามที่ ก ํา หนดไว้ คณะทํา งานต้อ งจัด ให้ มี ก ารดํา เนิ น การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้พนักงานที่รับผิดชอบ
มาตรการนี้เป็ นผูค้ วบคุมการตรวจสอบ และส่ งผลการตรวจสอบให้กบั คณะทํางานอีกทีหนึ่ง
(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว ให้รวมถึงการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ แผนฝึ กอบรม และแผนกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน โดยควร
ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดทําเป็ นรายงานเสนอให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยในรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย

 ผลสรุ ปการติดตามการดําเนิ นการของมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน โดยระบุชื่อมาตรการอนุ รักษ์
พลังงาน สถานภาพการดําเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุ รักษ์พลังงานแยกตามมาตรการด้าน
ไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้ อน โดยระบุชื่อมาตรการอนุ รักษ์พลังงานที่ดาํ เนิ นการแต่ละมาตรการ
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ระยะเวลาการดําเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และระยะเวลาการดําเนินการที่เกิดขึ้น
จริ ง สถานภาพของการดําเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ ง เงินลงทุนตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ผลการ
อนุ รักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิ ดขึ้นจริ ง ปั ญหาและอุปสรรคในระหว่างการดําเนิ นการ และความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 ผลสรุ ปการตรวจติดตามการดําเนินการของการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน โดยระบุชื่อหลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการ
ดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ (ถ้ามี) และจํานวนผูเ้ ข้าอบรม
รายละเอี ยดในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์
พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่อ ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน ให้เ ป็ นไปตามที่
กําหนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม หรื อรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคาร
ควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ก7
วิธ ที าํ งาน
ขาดการวางแผน

พนัก งาน
ขาดความรู้

ไม่ให้ ความร่วมมือ

ขาดบุคลากร

ขาดงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
การสังซือ

มี ผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิต

วัต ถุด ิบ

ดําเนิน
มาตรการ
ล่ าช้ า
อยู่ระหว่าง
การซ่อมบํารุง

เครื องจัก ร

รู ปที่ 3.2-8 ตัวอย่างไดอะแกรมแบบก้างปลา
3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรั บผิดชอบของบุ คลากรต่ างๆ ที่ มีต่ อการดําเนิ นการตามแผนอนุ รั กษ์พลังงานแผนการ
ฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯรวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
กํากับ และดูแลให้มีการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงานแผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ
รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และ
แผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ
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หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มฯ
2. ตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน รวมถึ งแผนการฝึ กอบรมและแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มฯของฝ่ ายหรื อแผนกที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการดําเนินการ
4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิ ตามเป้ าหมาย และแผนการอนุ รักษ์พลังงาน
รวมถึงแผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน และรายงานให้ผูบ้ ริ หาร
ทราบ
หน้ าทีข่ องพนักงาน
ให้ความร่ วมมือกับคณะทํางานฯในการตรวจสอบการดําเนิ นการตามเป้าหมายและแผน สําหรับผูท้ ี่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน และรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการให้คณะทํางานฯ ทราบเป็ นระยะ
4) ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การดําเนิ นการตามแผน 1.1 มี ก ารดํา เนิ น การตามแผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน มี ก ารตรวจสอบและ
อนุรักษ์พลังงาน
วิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์
พลังงานอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
2. ความครบถ้วนและความ
2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัด
ถูกต้อง
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามหลักวิศวกรรมในแต่ละมาตรการอนุ รักษ์
พลังงานที่ได้ดาํ เนินไปแล้ว
3. การติดตามผลการดําเนินงาน 3.1 มีการติดตามผลการดําเนิ นงานของแผนการจัดฝึ กอบรมและแผน
ของแผนการจัดฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
แผนกิจกรรมส่ งเสริ มการ
3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนฝึกอบรม
อนุรักษ์พลังงาน
และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
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5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตามแผน 1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการปฏิบตั ิ
อนุ รักษ์พลังงานและการดําเนิ นการตรวจสอบ ตามเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานในแต่ ล ะ
และวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผน มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
อนุ รักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ วิศวกรรม
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ไม่มีการติดตามผลการดําเนิ นงานของแผนการ 2. ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและ/หรื อ การจัด
จัด ฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรมส่ ง เสริ มการ กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็ นไปตาม
อนุรักษ์พลังงาน
แผนงานที่กาํ หนดไว้

3.2.7

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 9 เจ้ าของโรงงานควบคุม หรื อเจ้ าของอาคารควบคุม ต้ องจัด ให้ มีการตรวจติด ตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ตามช่ ว งเวลาที่กําหนดอย่ างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละหนึ่ง ครั้ ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552)
การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในขั้นตอนที่ 7 นี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงาน
ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นการที่ผ่านมา โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
ควรจัดให้มีคณะผูต้ รวจประเมิ นการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่อติ ดตามและตรวจสอบวิธีการจัด
การพลังงานที่จดั ทําขึ้นว่ามีการปฏิบตั ิงานตามแผน และดําเนินการจัดการพลังงานที่จดั ทําขึ้นหรื อไม่ รวมทั้ง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําเป็ นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร สําหรับช่วงเวลาและ
ความถี่ในการตรวจติดตามนั้นต้องกําหนดให้เหมาะสมและสมํ่าเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติดตามนั้น
สามารถกําหนดขึ้ นเองโดยองค์กร แต่ ควรทําเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง ในส่ วนของคณะผูต้ รวจ
ประเมินฯนั้นต้องเป็นผูท้ ี่มีความรู ้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งต้องมีความเป็นกลางและ
เป็ นอิสระต่อกิจกรรมที่จะทําการประเมิน ดังนั้น คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กรจึง
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ไม่ ควรมีรายชื่อซํ้ากับคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน ซึ่ งการดําเนินการตรวจติดตามภายในควรกําหนด
แผนงานและขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอนและชัดเจน
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานควรดําเนิ นการ
ดังนี้

(1) ดําเนิ นการประชุ มร่ วมกับเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ ม เพื่อจัดตั้งคณะผูต้ รวจ
ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งกําหนดวาระการทํางานของคณะผูต้ รวจประเมินฯ ตาม
ความเหมาะสม คณะผูต้ รวจประเมินฯต้องมีสมาชิ กอย่างน้อย 2 คน ซึ่ งอาจประกอบด้วยบุคคลที่มาจาก
ภายนอกหรื อภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมและ
อัตรากําลังคนขององค์กรนั้น โดยกําหนดให้สมาชิ ก 1 คน ทํา
หน้าที่เป็ นประธานคณะผูต้ รวจประเมินฯ

(2) เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มลงนาม
คําสั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ และเผยแพร่ ให้พนักงานของ
องค์กรรับทราบ (ตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ อยู่
ในรู ปที่ 3.2-8)

(3) ข้อกําหนดของการจัดการพลังงานที่ ตอ้ งได้รับการตรวจ
ประเมินมี 8 หัวข้อ ดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

การจัดตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
การมี เป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึ กอบรม และกิ จกรรมส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน
ฉ. การดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ซ. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผูต้ รวจประเมินฯ ตามข้อ (3) ให้ดาํ เนิ นการ
โดยการประเมิน
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ก. จากรายงาน เอกสาร หรื อหลักฐานต่างๆ ที่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานจัดทําขึ้นหรื อจัดเก็บ
เช่น หนังสื อแต่งตั้ง นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน หลักฐานการเข้า
รับการฝึกอบรมของพนักงานและการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็ นต้น
ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์หรื อให้ตอบแบบสอบถาม เป็ นต้น การตรวจเอกสาร
หลักฐานต่างๆ จะเป็ นลักษณะของการตรวจว่ามีหรื อไม่มีเอกสารหลักฐาน และเอกสาร หลักฐาน
นั้นมีแล้วครบถ้วนหรื อไม่ พร้อมทั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ ต้องเสนอข้อปรับปรุ งหรื อเสนอแนะใน
กรณี ที่การดําเนินการจัดการพลังงานไม่เป็ นไปตามวิธีการที่กาํ หนด
(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรี ยบร้อยแล้ว คณะผูต้ รวจประเมินฯ
ต้องทําการสรุ ปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงานดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรอง
โดยประธานคณะผูต้ รวจประเมินฯ และจัดส่ งให้กบั คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงาน
ควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มร่ วมกันพิจารณาผลการตรวจประเมิ นการจัดการพลังงาน เพื่อทําการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องในขั้นตอนที่ 8 ต่อไป
ทั้งนี้ ผลสรุ ปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกล่าวที่คณะผูต้ รวจประเมินฯ จัดทําขึ้นตาม
ข้อ (5) ให้เป็ นไปตามแบบที่กาํ หนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรื อรายงานการจัด
การพลังงานสําหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ก7
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3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามในคําสัง่
แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ
2. กํากับ ดูแล ให้มีการดําเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. จัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานในการดําเนินการตามข้อกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
2. นําผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ อง
หน้ าทีข่ องคณะผู้ตรวจประเมินฯ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดําเนินการตรวจประเมิน
2. ดําเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กาํ หนด
3. ทําการสรุ ปผลการตรวจประเมิ น และรายงานให้กบั คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
หน้ าทีข่ องพนักงาน
เตรี ยมความพร้อมและให้ความร่ วมมือกับคณะผูต้ รวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน
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คําสั่ งแต่ งตั้ง
คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กร
เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. .............................................................
ประธาน
2. .............................................................
คณะทํางาน
3. .............................................................
คณะทํางาน
4. .............................................................
คณะทํางาน
5. .............................................................
คณะทํางานและเลขานุการ
โดยคณะผูต้ รวจประเมินฯ
ทั้งหมดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมิน
วิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร ทั้งนี้กาํ หนดให้คณะผูต้ รวจประเมินฯ ชุดนี้มีระยะเวลาในการทํางาน 2
ปี
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ......................เป็ นต้นไป
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง)
รู ปที่ 3.2-8 ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
4) ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินการจัดการ
พลังงาน

2. คําสัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 การดําเนินการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี หรื อไม่
2.1 มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เป็ นเอกสร และลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
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ประเด็นการตรวจสอบ

รายละเอียดการตรวจสอบ
2.2 องค์ประกอบของคณะผูต้ รวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการพลังงานหรื อไม่

3. การเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะ 3.1 มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้บุคลากรในแต่ละ
ผูต้ รวจประเมินฯ
หน่วยงานตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
อย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4. คณะผูต้ รวจประเมินฯ
4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดําเนินงานและจัดทําเอกสารการ
ตรวจประเมินหรื อไม่
4.2 เกณฑ์ในการตัดสิ นใจในการตรวจประเมินใช้เกณฑ์อะไร
5. เอกสาร/หลักฐาน
5.1 มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการรับทราบอย่างทัว่ ถึงของบุคลากรใน
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน

5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการ 1. มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินเป็ นเอกสาร แต่
พลังงานภายในองค์กรเป็ นเอกสาร
ไม่ ไ ด้ล งนามโดยผู ้บ ริ หารระดับ สู ง หรื อเจ้า ของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตาม
2. มี ก ารตรวจประเมิ น การจั ด การพลั ง งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด หลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ รัฐมนตรี ประกาศกํา หนด
แ ต่ ไ ม่ ค ร บ ทุ ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง วิ ธี ก า ร จั ด
การพลังงาน
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ คณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้ 3. มีการเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน แต่
บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
ไม่ทวั่ ถึง
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3.2.8

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

1) ข้ อกําหนด
“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และ
ประเมิ น การจัด การพลัง งาน รวมถึ ง การทบทวน วิ เ คราะห์ และแก้ ไขข้ อ บกพร่ องของการจั ด
การพลังงานตามช่ วงเวลาที่กําหนดอย่ างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจัดการพลังงานในโ รงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
การดําเนิ นการตามขั้นตอนที่ 8 นี้ เป็ นการดําเนิ นการที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอน 7 โดยนําผลการประเมินการ
จัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในในขั้นตอนที่ 7 มาร่ วมวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง
กิ จ กรรมหรื อ การดํา เนิ น การที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานขององค์ก ร รวมทั้ง การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามข้อกําหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน หรื อแผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่ งเสริ มฯ เป็ นต้น) ในกรณี ที่พบอุปสรรค
หรื อ ปั ญ หาในการดํา เนิ น การ คณะทํา งานต้อ งทํา การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องข้อ บกพร่ อ งของการจัด
การพลังงานว่ามาจากปั จจัยภายในองค์กร หรื อเนื่ องมาจากปั จจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและ
ปรั บปรุ งวิธีการจัดการพลังงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนา
วิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องขององค์กร
ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้นเป็ นประจํา
อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง และกําหนดขึ้นในช่ วงเวลาที่ เหมาะสม โดยผูเ้ ข้าประชุ มควรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ประธานและคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานควร
ดําเนินการดังนี้
(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานหรื อตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ รู ปแบบ กําหนดเวลา และเข้าร่ วม
ประชุม

3-53

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

(2) การจัดการประชุ มทบทวนผลการดําเนิ นการ ควรมีตวั แทนจากทุกฝ่ ายเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นและ
รับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งจากฝ่ ายบริ หาร คณะทํางาน และตัวแทน
พนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่างๆ
(3) รวบรวมผลประเมินการดําเนิ นการจากหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์กร แล้วทําการสรุ ปผลการทบทวน
วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุ ปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานใน
แต่ ล ะขั้น ตอนตามที่ ก ํา หนดในกฎกระทรวงฯ ว่ า มี ค วามเหมาะสมหรือควรปรั บ ปรุ ง พร้ อ มทั้ง ระบุ
ข้อบกพร่ องที่ตรวจพบในกรณี ที่เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุ ง และแนวทางการปรับปรุ งข้อบกพร่ อง
ดังกล่าวที่เกิดในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินการจัดการพลังงาน
(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่ วนที่เป็ นเชิงบวกและเชิงลบต่อการดําเนินการ โดยในกิจกรรม
หรื อการดําเนิ นการใดๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน ก็ควรให้การสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มต่อไป สําหรั บปั ญหา อุ ปสรรค หรื อข้อบกพร่ องที่เกิ ดขึ้น ควรร่ วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
แนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
(5) ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรนําข้อมูลที่ได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุ งนโยบายฯในขั้นตอน
ที่ 3 และวิธีการจัดการพลังงานให้ดีข้ ึน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
(6) เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัดการพลังงาน
รวมทั้งแนวปฏิบตั ิในการทํางานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได้จากการประชุม
ผลสรุ ปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานที่จดั ทําขึ้นตามข้อ (3) ให้เป็ นไป
ตามแบบที่กาํ หนดในรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม หรื อรายงานการจัดการพลังงาน
สําหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ก7
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3) หน้ าทีข่ องบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
หน้าที่ และความรั บผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่ มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของ
วิธีการจัดการพลังงาน
หน้ าทีข่ องเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
1. ควบคุมให้มีการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินวิธีการจัดการพลังงาน
2. ร่ วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดําเนินการจัดการพลังงาน
3. แสดงเจตจํานงให้มีการปรับปรุ งวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
หน้ าทีข่ องคณะทํางานฯ
1. รวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลการประเมินการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
2. ดําเนิ นการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน รวมถึงการ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบตั ิที่ได้จากการประชุมให้พนักงานทุกคน
รับทราบ
หน้ าทีข่ องพนักงาน
คัดเลือกผูแ้ ทนเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่ วนที่รับผิดชอบ

4) ประเด็นหลักทีต่ รวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
1. การทบทวนวิเคราะห์และ
แก้ไขข้อบกพร่ องของการ
จัดการพลังงาน

2. ผลของการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน
3. เอกสาร/หลักฐาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
1.1 มีการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรื อไม่
1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานครบทุกองค์ประกอบของวิธีการจัดการพลังงานที่ กาํ หนด
หรื อไม่
2.1 มีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานเข้า
สู่ การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการ
จัดการพลังงานของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานหรื อไม่
3.1 มี เอกสาร/หลักฐานแสดงว่ามี การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
หรื อไม่
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5) หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ อง 1. มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของการจัด การพลัง งานตามหลัก เกณฑ์แ ละ ของการจัดการพลังงานแต่ไม่ครบทุกองค์ประกอบ
วิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ของวิธีการจัดการพลังงาน
2.ไม่มีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานมานําเสนอคณะทํางานการ
จัด การพลัง งาน เพื่ อ ทบทวน วิ เ คราะห์ แ ละ
แก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานใน
รอบปี
3.ไม่ มี ผ ลการทบทวน วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
4.ไม่ มี ก ารเผยแพร่ ผลการประชุ ม และผลการ
ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของ
การจัดการพลังงานให้บุคลากรรั บทราบอย่าง
ทัว่ ถึง

3.3 การบูรณาการสู่ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
ประเด็นเรื่ องพลังงาน (Energy) และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ก่อให้เกิดการตื่นตัว
และเล็งเห็ นถึ งความสําคัญของการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตั้งแต่
ระดับบ้านครอบครัว ชุ มชน จนถึงในระดับรั ฐบาลของแต่ละประเทศที่ต่างก็มีความมุ่งมัน่ ในการกําหนด
นโยบายด้านพลังงานที่ชดั เจน และรณรงค์เรื่ องการอนุ รักษ์พลังงานให้แพร่ หลายมากขึ้นเช่ นกัน ส่ วนด้าน
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ผูป้ ระกอบการเองก็พยายามแสวงหาหนทางต่าง ๆ ที่จะช่วยกันใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดย
ทุกภาคส่ วนต้องเข้ามามี ส่วนร่ วมและทําหน้าที่ ของตัวเองในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับพลังงาน ให้เกิ ดการจัด
การพลังงาน (Energy Management) ที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการที่จะช่วยประหยัดพลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกและการที่จะตามให้ทนั การการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปั จจุบนั ได้น้ นั
วิธีหนึ่งคือ การใช้มาตรฐานระบบการจัดการระดับสากล (International Management System Standards) ที่
เป็ นเสมือนเครื่ องมือที่จะช่วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพขององค์กร (Organizational Efficiency) และผลิตภาพ
(Productivity) โดยองค์กรหลักที่ทาํ หน้าที่กาํ หนดมาตรฐานระบบจัดการเหล่านี้ ก็คือ องค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO)
ด้วยความจําเป็ นที่ตอ้ งมีการจัดการพลังงานที่มีประสิ ทธิ ผลผนวกกับความสําเร็ จในการเจริ ญเติบโตของ
มาตรฐานระบบการจัดการที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเห็นพ้องในระดับสากล ทางองค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน (ISO) ได้บ่งชี้ ว่าการจัดการพลังงานเป็ นประเด็นสําคัญที่สมควรได้รับการพัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งของมาตรฐานสากล และเป็ นที่ ชัด เจนด้ว ยเช่ น กัน ว่ า ผู ท้ ี่ จ ะใช้ม าตรฐานคื อ ภาคส่ ว น
อุตสาหกรรม โดยมาตรฐานการจัดการพลังงานถูกคาดหวังว่าจะเข้าถึงกลุ่มอุตสาหกรรม และในระยะยาวจะ
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ของสาธารณู ปโภคในภาคส่ วน
อุตสาหกรรมได้อย่างน้อยร้อยละ 20
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เน้นจุดมุ่งหมายสําคัญทั้งสิ้ น 8 ประการ ได้แก่
1. เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการด้านพลังงานขององค์กร โดยต้องเข้ากับระบบการจัดการมาตรฐาน
ISO 14001 ที่องค์กรนั้นๆ ดําเนินการอยู่
2. องค์กรนั้นๆ ต้องมีการดําเนินการด้านการจัดการพลังงานที่เป็ นรู ปธรรม สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ งและ
ก่อให้เกิดการปรับปรุ งด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
3. องค์กรนั้นๆ ต้องปรับปรุ งการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุม้ ค่ากับการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการผลิต
4. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านประสิ ทธิภาพพลังงาน
5. องค์กรนั้นๆ ต้องควบคุมผูส้ ่ งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. ใช้มาตรฐานนี้เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ (Benchmarking) การทดสอบ, การวัด,
การจัดทําระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุ งด้านพลังงานและการจัดการในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ปลดปล่อยออกไป
7. สําหรับองค์กรที่มีสาขาอยูม่ ากกว่า 1 ประเทศ ควรมีแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานที่เป็ น
รู ปแบบเดียวกันทุกสาขา
8. จัดการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดพฤติกรรมที่ดีและมีส่วนร่ วมในการดําเนินการจัดการ
ด้านพลังงาน
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องค์ ประกอบหลักของ ISO 50001 และการบูรณาการจากระบบการจัดการพลังงาน
ISO50001

การบูรณาการจากระบบการจัดการพลังงาน
documentation

scope
Energy baseline
Energy key performance indicator
Energy policy
Energy goals and targets
Energy manual
Document control system
record control system
Energy management representative
Energy management team
Energy data management
Energy impact profile
Regals& other requirements
Energy goals, targets and planning
Document control system
record control system
Energy purchasing
Systems design & selection
systems & process control
Project implementation
Communication ,training ,awareness
monitoring
Internal audits
Corrective &prevention action
Management review

ทั้งหมด
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 2,4)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 3)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 3)
บางส่ วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)
บางส่ วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 1-8)
บางส่ วน(นํามาจากขั้นตอนที่1-8)
management
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 1)
Management planning
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)

ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 5)
บางส่ วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 1-8)
บางส่ วน(นํามาจากขั้นตอนที่1-8)
operations

บางส่ วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 4)
บางส่ วน(นํามาจากขั้นตอนที่ 5,6)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 5,6)
Evaluations & review
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 4,6,7)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่ 7)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่4-7)
ทั้งหมด(นํามาจากขั้นตอนที่8)

ดังนั้น หากมองให้ดีจะเห็ นว่าระบบการจัดการพลังงานมี พ้ืนฐานใกล้เคียงกับมาตรฐาน ISO 50001 ซึ่ ง
หมายความว่าผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนินการตามกฎหมายดังกล่าว มีความเป็ นไปได้ที่จะผ่านมาตรฐานดังกล่าวได้
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. โครงการดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ได้กาํ หนดให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
2. กฎกระทรวงดัง กล่ า วมี แ นวทางการจัด ทํา โดยการอ้า งอิ ง มาตรฐานต่ า งๆ ที่ เ ป็ นสากลดัง เช่ น ISO
9001:2000 ISO 14001 มอก.- 18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ
DA2403E:2001 Energy Management-Specifications
วิธีการจัดการพลังงานแบ่งออกได้เป็ น 8 ขั้นตอนดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน
6. การดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
3. การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดําเนิ นงานภายในองค์กรซึ่ งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร
นโยบาย และขั้นตอนการดําเนิ นการ โดยมีการทํางานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อ
ปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้ หรื อเพื่อให้บรรลุ หรื อรักษาเป้าหมายด้านพลังงานที่กาํ หนดไว้
4. การใช้ พ ลัง งานที่มีนั ย สํ า คัญ หมายถึ ง การใช้พ ลัง งานในปริ มาณที่ มี สัดส่ ว นที่ สู ง เมื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ปริ มาณการใช้พลังงานโดยรวมทั้งหมด และสามารถบ่งชี้ถึงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานได้
5. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ที่จดั ตั้งขึ้นควรประกอบด้วย
หั วหน้ าคณะทํางาน 1 ตําแหน่ งมาจากตัวแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่มีความสามารถในการดําเนิ นการ
ประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็ นที่ยอมรับภายในองค์กร
เลขานุการ 1 ตําแหน่ งควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและดําเนิ นกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็น
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร
สมาชิ ก 3-5 ตําแหน่ งมาจากตัวแทนแผนกหรื อหน่วยงานที่สาํ คัญ
6. ทุกประเด็นในการทํา Energy Management Matrix หากมีคะแนนมากกว่า 3 หมายถึง ระบบการจัดการ
ดีมาก เป้าหมายคือการรักษาให้เกิดความยัง่ ยืน แต่หากทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 หมายถึงต้องมีการ
พัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่ งด่วน
3-59

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

7. ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
1. เป็ นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานสําหรับสิ นค้าหรื อการบริ การ
2. ใช้เ ปรี ย บเที ย บประสิ ทธิ ภ าพการใช้พ ลัง งานไม่ ว่า จะเป็ นการเปรี ย บเที ย บการใช้พ ลัง งานของ
องค์กรในอดีตกับปัจจุบนั หรื อเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน
3. ใช้กาํ หนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
8. จากสถิติขอ้ มูลในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนํามาตรการจัดการพลังงานนี้ มาทดลองใช้กบั
โรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ มบางส่ วนที่ ผ่านมา ปรากฏว่ามี ผลประหยัดจากมาตรการอนุ รักษ์
พลังงานจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้นที่ไม่ตอ้ งลงทุนสู ง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อย
ร้อยละ 5-10 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด
9. แผนอนุ รักษ์พลังงานที่ดี ต้องแสดงรายชื่ อและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่จะดําเนิ นการ ระยะเวลา
งบประมาณ กลุ่มเป้ าหมาย ผลที่ คาดว่าจะได้รับจากการดําเนิ นการ และผูร้ ั บผิดชอบในการดําเนิ น
มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ
10. การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานดังกล่าว ให้รวมทั้ง
การตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรทําเป็นประจํา อย่ างน้ อย
3 เดือนต่ อครั้ง
11. ในการจัดตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ควรกําหนดวาระการทํางานของคณะ
ผูต้ รวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผูต้ รวจประเมินฯต้องมีสมาชิ กอย่างน้อย 2 คน ซึ่ งอาจ
ประกอบด้วยบุคคลที่ มาจากภายนอกหรื อภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมและอัตรา
กําลังคนขององค์กรนั้น และหากเป็ นไปได้รายชื่ อคณะผูต้ รวจประเมินฯไม่ควรมีชื่อซํ้ากันกับรายชื่ อ
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อความเป็ นกลางในการประเมิน
12. เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มต้องจัดให้มีการตรวจติ ดตาม และประเมิ นการจัด
การพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
13. ผูต้ รวจสอบพลังงานต้องจัดทํารายงานและจัดส่ งให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
ดังนี้
(1) รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check List)
(2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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14. ประเด็นต่างๆที่ควรระมัดระวังในระบบการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1: คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 1.1 มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการ
พลังงานหรื อไม่
1.2 มี ก ารจัด ทํา เป็ นเอกสารคํา สั่ ง แต่ ง ตั้ง และลงนามโดย
ผู ้บ ริหารระดับ สู ง หรือเจ้า ของโรงงานควบคุ ม /อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
2. โครงสร้างของคณะทํางานฯ
2.1 โครงสร้างของคณะทํางานฯที่แต่งตั้งมีความ
เหมาะสมกับโครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรื อไม่
3. การกําหนดอํานาจหน้าที่ และความ
3.1 สอดคล้องกับสาระสําคัญทุกข้อของกฎกระทรวง
รับผิดชอบของคณะทํางานฯ
ข้อ 5 หรื อไม่
4. การเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ 4.1 ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้
รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
5. วิธีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้ง
5.1 วิธีการเผยแพร่ มีความเหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อ
คณะทํางานฯ
การรับทราบของบุคลากรอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
6. มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน
6.1 มีหลักฐานแสดงว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงว่ามีการแต่งตั้ง
คณะทํางานฯหรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
1. ไม่มีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ เป็ นเอกสาร

ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ เป็ นเอกสารแต่
ไม่ได้ลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความ
2. มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบของคณะทํางานฯ เลย
ของคณะทํางานฯสอดคล้องกับสาระสําคัญใน
บางข้อในกฎกระทรวงข้อ 5
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย 3. มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ แต่งตั้งคณะทํางานฯ ด้วย
วิธีการใด ๆ เลย
วิธีการต่าง ๆ แต่บุคลากรของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมรับทราบไม่ทวั่ ถึง
3-61

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1.การประเมินสถานภาพการจัด 1.1 ใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
การพลังงานเบื้องต้น
Matrix: EMM) หรื อไม่
1.2 มีการประเมินในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุ ม หรื อ ไม่ ก่ อ นที่ จ ะนํา ผลการประเมิ น ดัง กล่ า วมา
พิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และการ
ประเมินต้องครบทั้ง 6 องค์ประกอบตามที่กาํ หนดใน EMM
1.3 มีเอกสารหรื อแบบประเมินฯ ตามข้อ 1.2 หรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1 . ไ ม่ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ภ า พ ก า ร จั ด 1. มีการประเมินฯ ไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตาม
การพลังงานเบื้ องต้นทั้งในหน่ วยงานย่อยตาม โครงสร้างของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
โครงสร้ า งและภาพรวมของโรงงานควบคุ ม 2. มีการประเมินฯ ตามข้อ 1 แต่ไม่ครบทั้ง 6
หรื ออาคารควบคุม
องค์ประกอบที่กาํ หนดใน EMM
3. มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินฯ ตามข้อ 1 ไม่ครบ
ขั้นตอนที่ 3: นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1.นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1.1 มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
1.2 จัดทําเป็ นเอกสารและลงนามโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
2. เนื้ อหาของนโยบายอนุรักษ์ 2.1 มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อกําหนดทุกข้อในกฎกระทรวง ข้อ 4
พลังงาน
หรื อไม่
3. การเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์ 3.1 มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมได้รับ
พลังงาน
ทราบอย่างทัว่ ถึงและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
3.2 วิธีการเผยแพร่ เหมาะสมหรื อไม่ และมีผลต่อการรับทราบอย่าง
ทัว่ ถึงและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้หรื อไม่
4. เอกสาร/หลักฐาน
4.1 มีเอกสาร/หลักฐานยืนยันว่าบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุ ม ได้รับ ทราบอย่า งทัว่ ถึ ง และปฏิ บตั ิ ตามนโยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงานได้
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หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มีการกําหนดนโยบายอนุ รัก ษ์พลังงานเป็ น 1.นโยบายอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ลงนามโดย
เอกสาร
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อเจ้าของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุม
2.ไม่มีการกําหนดเนื้ อหาสาระสําคัญของนโยบาย 2. มีการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานสอดคล้อง
อนุรักษ์พลังงานเลย
กับสาระสําคัญในบางข้อในกฎกระทรวงข้อ 4
3.ไม่มีการเผยแพร่ นโยบายฯ ด้วยวิธีการใด ๆ เลย 3. มี ก ารเผยแพร่นโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน ด้ว ย
วิ ธี ก ารต่ า งๆ แต่ บุค ลากรของโรงงานควบคุ ม /
อาคารควบคุ ม ได้ รั บ ทราบไม่ ท ั่ ว ถึ ง และไม่
สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
ขั้นตอนที่ 4: การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การประเมินศักยภาพการ 1.1 มีการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และ
อนุรักษ์พลังงาน
วิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการตรวจวัด และ
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลตามหลักวิศวกรรมที่ ได้จากการประเมิ น
ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามข้อ 1.1
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานทุก 1. มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานไม่
ข้ อ กํ า หนดตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี การตามที่
ครบทุกข้อกําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไม่
เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
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ขั้นตอนที่ 5: การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน และแผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมส่ งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การกําหนดเป้ าหมายและ 1.1 มี การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานเป็ นร้ อยละของ
แผนอนุรักษ์พลังงาน
ปริ มาณการใช้พลังงานเดิม หรื อเป็ นระดับการใช้พลังงานต่อหนึ่ ง
หน่วยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรื อระดับการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยบริ การ (สําหรับอาคารควบคุม) หรื อไม่
1.2 การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
2. การจัดทําแผนการฝึ กอบรม 2.1 มีการจัดทําแผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการ
และแผนกิ จกรรมเพื่อ ส่ งเสริ ม
อนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
การอนุรักษ์พลังงาน
2.2 แผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงานมีความเหมาะสมกับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมแต่ละระดับหรื อไม่
3.
การเผยแพร่ แ ผนการ 3.1 มีการเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมส่ งเสริ มการ
ฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรม
อนุ รั ก ษ์พ ลัง งานให้บุ ค ลากรในโรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ได้รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4. ความครบถ้วนและถูกต้อง 4.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัดและ
ของข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลว่าเป็ นไปตามหลักวิศวกรรมในทุกมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน (ด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน) หรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
1.ไม่มีการกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการ
2.ไม่ มี ก ารกํ า หนดเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์ กําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและ
พลัง งานตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี ความร้อนไม่เป็ นไปตามหลักวิศวกรรม
ประกาศกําหนด
3.ไม่ มี ก ารกํา หนดแผนการฝึ กอบรมและแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
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4.ไม่ มี ก ารเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผน 2. มี ก ารเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมและแผน
กิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานให้บุคลากร
กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน แต่
ของโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ มรั บทราบอย่าง
บุ ค ลากรของโรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม
ทัว่ ถึง
รับทราบไม่ทวั่ ถึง
ขั้นตอนที่ 6: การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์ พ ลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้ าหมาย
และแผนอนุรักษ์ พลังงาน
ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การดําเนิ นการตามแผน 1.1 มี การดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน มี การตรวจสอบและ
อนุรักษ์พลังงาน
วิเคราะห์การปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์
พลังงานอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
2. ความครบถ้วนและความ 2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัด
ถูกต้อง
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามหลักวิศวกรรมในแต่ละมาตรการอนุรักษ์
พลังงานที่ได้ดาํ เนินไปแล้ว
3. การติดตามผลการดําเนินงาน 3.1 มีการติดตามผลการดําเนิ นงานของแผนการจัดฝึ กอบรมและแผน
กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานหรื อไม่
ของแผนการจัด ฝึ กอบรมและ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร 3.2 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนฝึกอบรม
อนุรักษ์พลังงาน
และแผนกิจกรรมส่ งเสริ มอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มี ก ารติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตามแผน 1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการ
อนุรักษ์พลังงานและการดําเนินการตรวจสอบ ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงานใน
และวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามเป้ า หมายและ แต่ ล ะมาตรการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานไม่ ถู ก ต้อ งตาม
แผนอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานตามหลัก เกณฑ์ แ ละ หลักวิศวกรรม
วิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการ 2. ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและ/หรื อ การจัด
จัด ฝึ กอบรมและแผนกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การ กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็ นไป
อนุรักษ์พลังงาน
ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
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ขั้นตอนที่ 7: การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ประเด็นหลักทีต่ ้ องตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การตรวจประเมิ นการจัด 1.1 การดําเนินการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นไปตาม
การพลังงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดหรื อไม่
1.2 มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี หรื อไม่
2. คําสั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจ 2.1 มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
ประเมิ น การจัด การพลัง งาน องค์ก รเป็ นเอกสาร และลงนามโดยผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง หรื อ เจ้า ของ
ภายในองค์กร
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรื อไม่
2.2 องค์ประกอบของคณะผูต้ รวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้ง
คุณวุฒิประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการพลังงานหรื อไม่
3. การเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะ 3.1 มีการเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้บุคลากรในแต่
ผูต้ รวจประเมินฯ
ละหน่ วยงานตามโครงสร้ างของโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ ม
รับทราบอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่
4. คณะผูต้ รวจประเมินฯ
4.1 มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดําเนินงานและจัดทําเอกสาร
การตรวจประเมินหรื อไม่
5. เอกสาร/หลักฐาน

4.2 มีเกณฑ์ในการตัดสิ นใจในการตรวจประเมินใช้เกณฑ์อะไร
5.1 มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการรับทราบอย่างทัว่ ถึงของบุคลากร
ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินฯ

หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่ มีค าํ สั่งแต่ งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิ นการจัด 1. มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินเป็ นเอกสาร แต่
การพลังงานภายในองค์กรเป็ นเอกสาร
ไม่ ไ ด้ล งนามโดยผู ้บ ริ หารระดับ สู ง หรื อเจ้า ของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2.ไม่มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตาม 2.มี ก ารตรวจประเมิ น การจั ด การพลั ง งานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด แต่
ไม่ครบทุกองค์ประกอบของวิธีการจัดการพลังงาน
3.ไม่มีการเผยแพร่ คาํ สัง่ คณะผูต้ รวจประเมินฯ ให้ 3.มีการเผยแพร่ คาํ สั่งแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมิน แต่
บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบ บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบ
ไม่ทวั่ ถึง
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ขั้นตอนที่ 8: การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ประเด็นหลักทีต่ รวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ
รายละเอียดการตรวจสอบ
1. การทบทวนวิเคราะห์และ 1.1 มี ก ารทบทวนวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ องของการจั ด
แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งของการจัด
การพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
การพลังงาน
หรื อไม่
1.2 มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรื อไม่
1.3 มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการ
พลังงานครบทุกองค์ประกอบของวิธีการจัดการพลังงานที่กาํ หนด
หรื อไม่
2. ผลของการตรวจติดตามและ 2.1 มีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ประเมินการจัดการพลังงาน
เข้าสู่ การพิจารณาทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการ
จัดการพลังงานของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานหรื อไม่
3. เอกสาร/หลักฐาน
3.1 มีเอกสาร/หลักฐานแสดงว่ามีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานเป็ นระยะๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี หรื อไม่
หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ นใจสํ าหรับความไม่ สอดคล้ อง
ระดับร้ ายแรง (Major)
ระดับไม่ ร้ายแรง (Minor)
1.ไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษ์ 1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการ
พลัง งานและการดํา เนิ น การตรวจสอบและ ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน
วิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามเป้ า หมายและแผน ในแต่ละมาตรการอนุ รักษ์พลังงานไม่ถูกต้อง
อนุ รั ก ษ์พ ลัง งานตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ตามหลักวิศวกรรม
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
2. ไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการจัด 2. ผลการติดตามการจัดฝึ กอบรมและ/หรื อ การ
ฝึ กอบรมและแผนกิ จกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานไม่
พลังงาน
เป็ นไปตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
3.ไม่มี ผลการทบทวน วิ เ คราะห์และแก้ ไ ข
ข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
4. ไม่ มี การเผยแพร่ ผ ลการประชุ มและผลการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทัว่ ถึง
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4 บทที่ 4
การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
(Energy Management Report)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ระบุให้โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมต้องดําเนิ นการตามวิธีการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน ดังรายละเอียดในบทที่ 3
และต้องจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานผูต้ รวจสอบ
พลังงานภายนอกที่ข้ ึนทะเบียนกับ พพ. ให้แก่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี (นําส่ ง 1 ครั้งต่อปี ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การจัดเตรี ยมและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก รวมถึงการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานจึงมีความสําคัญ
อย่างยิ่ง เพราะรายงานดังกล่าวต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผูต้ รวจสอบพลังงาน จึงจะสามารถนําส่ งให้แก่ พพ. เพื่อตรวจรับได้
วัตถุประสงค์
วัตถุ1.ประสงค์
บอกขั้นตอนวิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. อธิบายวิธีการจัดเตรี ยมและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
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บทนํา
รายงานการจัดการพลังงาน ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 บท ซึ่งมีเนื้อหาเป็ นรายละเอียดการดําเนินงานตาม
วิธีการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน นอกจากนี้ ในส่ วนแรกของรายงานยังมีขอ้ มูลเบื้องต้นของโรงงาน เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการตรวจสอบรับรองด้วย
รายงานการจัดการพลังงานต้องประกอบด้วยเนื้อหาส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปกรายงาน
การรับรองรายงาน
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ภาคผนวก ก ข้อมูลระบบไฟฟ้าปี ปัจจุบนั
ภาคผนวก ข ข้อมูลผลผลิตรอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ค ข้อมูลปริ มาณการใช้ไฟฟ้ารอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ง ข้อมูลปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนรอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก จ ข้อมูลปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ารอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ฉ ข้อมูลสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ารอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ช ข้อมูลสัดส่ วนการใช้พลังงานความร้อนรอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ซ การประเมินศักยภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ที่มีนยั สําคัญเพื่อนําไปค้นหามาตรการ
โดยรายละเอียดการจัดเตรี ยม/บันทึกข้อมูล และจัดทํารายงานแต่ละส่ วนดังกล่าวข้างต้น มีดงั ต่อไปนี้

4-2

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2562

ปกรายงาน
ให้แสดงข้อมูลดังนี้
1. ชื่อโรงงานควบคุมและชื่อนิติบุคคล ถ้ามีรูปถ่ายป้ายชื่อโรงงานควบคุมให้แสดงไว้หน้าปกรายงาน
2. หมายเลขประจําโรงงานควบคุม (TSIC – ID) เป็ นหมายเลขที่ออกให้โดย กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
3. รอบปี การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
ตัวอย่ าง ปกรายงานการจัดการพลังงาน

รายงานการจัดการพลังงาน
ประจําปี ๒๕๖๑

ชื่ อนิติบุคคล :
บริษัท เราคนไทย จํากัด
ชื่ อโรงงานควบคุม : บริษัท เราคนไทย จํากัด
TSIC-ID :
๓๑๔๓๙-๐๑๑๑

ส่งรายงาน ภายในมีนาคม ปี ๒๕๖๒
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การรับรองรายงาน
ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ดังนี้
ลําดับที่
1
2

3

ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงนาม
ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานควบคุม
 โรงงานกลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) จะต้องมีการลงนามของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
(ผชร.) หรื อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ผอส.) (ถ้ามี)
 โรงงานกลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) จะต้องมีการลงนามของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานทั้ง
ผชร. และผอส.
เจ้าของโรงงานควบคุม หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจ (กรณี ผรู ้ ับมอบอํานาจให้แนบเอกสาร
เพิ่มเติม) ลงนามรับรองรายงานการจัดการพลังงาน และควรมีการประทับตราบริ ษทั ด้วย

ตัวอย่ าง การรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
ใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุม บริษัท เราคนไทย จํากัด
1. ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่า
ได้ดาํ เนินการจัดการพลังงานให้เป็ นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชือ ………………………………… .
( นายสุรชัย มังมี )
วันที 15/01/256

2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ดาํ เนินการจัดการ
พลังงานให้เป็ นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชือ ………………………………… .

ลงชือ ………….................... ….…….

( นายสุขใจ สบายดี )

( นายบัณฑิต ศึกษา )

ตําแหน่ง ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ตําแหน่ง ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที ผชร. 04321

ทะเบียนเลขที ผอส. 01234

วันที 17/01/2562

วันที 17/01/2562

3. เจ้าของโรงงานควบคุม
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของโรงงานควบคุม/ผูร้ บั มอบอํานาจ ขอรับรองว่าได้ดาํ เนินการจัดการ
พลังงานให้เป็ นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชือ ………………………………… .
( นายสาวปรารถนา หวังดี )
วันที 19/01/2562
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ข้ อมูลเบื้องต้ น
ลําดับที่
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
1
ชื่อนิติบุคคล ชื่อโรงงานควบคุม และ TSIC-ID
1.1 ให้แสดงชื่อนิติบุคคล
1.2 ให้แสดงชื่อโรงงานควบคุม (โดยทัว่ ไปชื่อโรงงานควบคุมจะเป็ นชื่อเดียวกับชื่อนิติบุคคล
แต่บางกรณี นิติบุคคลหนึ่งอาจจะดําเนินการหลายแห่ง ซึ่งอาจทําให้ชื่อโรงงานต่างจากชื่อ
นิติบุคคลได้)
1.3 หมายเลขประจําโรงงานควบคุม (TSIC-ID) ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
2
กลุ่มโรงงานควบคุม
ให้ใส่ เครื่ องหมาย ในช่อง ตามกลุ่มโรงงานโดยที่
กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) หมายถึง โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้าหรื อติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ารวมกันน้ อยกว่ า 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530 กิโลโวลต์ แอมแปร์ หรื อโรงงานควบคุมที่
ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริ มาณ
พลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตํ่ากว่า 60 ล้านเมกะจูลต่อปี
กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) หมายถึง โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้าหรื อติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ า รวมกัน ตั้ ง แต่ 3,000 กิ โลวัต ต์ หรื อ 3,530 กิ โลโวลต์ แอมแปร์ขึ้น ไปหรื อ โรงงาน
ควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ โดย
มีปริ มาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 เมกะจูลต่ อปี ขึน้ ไป
3
ที่อยูโ่ รงงานควบคุม ให้แสดงข้อมูลดังนี้
3.1 ที่อยูข่ องโรงงานควบคุม
3.2 หมายเลขโทรศัพท์
3.3 โทรสาร
3.4 E-mail
4
ที่ต้ งั สํานักงาน ให้แสดงข้อมูลดังนี้
4.1 ที่อยูส่ าํ นักงานของโรงงานควบคุม
4.2 หมายเลขโทรศัพท์
4.3 โทรสาร
4.4 E-mail
5
ประเภทอุตสาหกรรม ให้ระบุประเภทอุตสาหกรรมโดยดูจากหมายเลข TSIC-ID 2 ตัวแรก
ได้แก่ 31 = อาหาร, 32 = สิ่ งทอ, 33 = ไม้, 34 = กระดาษ, 35 = เคมี, 36 = อโลหะ, 37 = โลหะ,
38 = ผลิ ตภัณฑ์จากโลหะ นอกจากหมายเลขที่กาํ หนดไว้น้ ี = อื่ นๆ เป็ นต้นโดยให้ใส่
เครื่ องหมาย ในช่อง ตามประเภทอุตสาหกรรม
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6
7

เดือน-ปี ที่เริ่ มดําเนินการผลิตของโรงงาน และจํานวนพนักงาน
เวลาทํางาน กรณี ที่โรงงานมีกระบวนการผลิตหลายอย่างและมีเวลาทางานไม่ตรงกัน ให้ระบุเวลา
ทํางานของกระบวนการผลิตที่เป็ นผลผลิตหลักของโรงงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
8.1 ให้แสดงชื่อ-นามสกุล ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานทั้งหมดที่ประจําโรงงานควบคุม
8.2 ระบุประเภทของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานโดยใส่ เครื่ องหมาย ในช่อง ตามประเภท
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
8.3 ระบุเลขทะเบียนซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ได้แก่ ผชร.xxxxx คือ ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และ ผอส.xxxxx คือ ผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานอาวุโส

8

ตัวอย่ าง ข้อมูลเบื้องต้น
ข้ อมู ลเบืองต้น
ข้อมูลทัวไป
1 ชือนิติบุคคล :

บริษัท เราคนไทย จํากัด

ชือโรงงานควบคุม : โรงงาน เราคนไทย จํา กัด
TSIC-ID : 31439-0111
2

ระบุกลุ่ มโรงงานควบคุม ดังนี
กลุ่มที 1 (ขนาดเล็ก) : โรงงานควบคุมทีใช้เครืองวัดไฟฟ้าหรือติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกั นน้อยกว่าสามพันกิ โลวัตต์หรือ
สามพันห้าร้อยสามสิบกิ โลโวลต์แอมแปร์หรือโรงงานควบคุมทีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํา หรือพลังงาน
สินเปลืองอืนๆโดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตํากว่าหกสิบล้านเมกะจูล/ปี
กลุ่มที 2 (ขนาดใหญ่): โรงงานควบคุมทีใช้เครืองวัดไฟฟ้าหรือติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกั นตังแต่สามพันกิ โลวัตต์หรือ
สามพันห้าร้อยสามสิบกิ โลโวลต์แอมแปร์ขึนไปหรือโรงงานควบคุมทีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํา หรือ
พลังงานสินเปลืองอืนๆโดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตังแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปี ขึนไป

3

ทีอยู่โรงงาน
เลขที 259 ถนน พญาไท ตํา บล วังใหม่
อําเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10330
โทรศัพท์: 02-218-6806 โทรสาร: 02-218-6807 อีเมล์: sukjai@raokonthai.com

4

ทีตังสํา นักงาน
เลขที 259 ถนน พญาไท ตํา บล วังใหม่
อําเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย์ 10330
โทรศัพท์: 02-218-6806 โทรสาร: 02-218-6807 อีเมล์: sukjai@raokonthai.com
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ตัวอย่ าง ข้อมูลเบื้องต้น(ต่อ)
5

6
7

8
ลําดับที

ประเภทอุตสาหกรรม
หิน กรวด ดิน ทราย
กระดาษ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

อาหาร เครืองดืมและยาสูบ
เคมี
อืนๆ(ระบุ) .................

สิงทอ
อโลหะ

ไม้
โลหะ

โรงงานเริมดําเนินการผลิต เมือ …เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500………..
จํานวนพนักงาน
ประจํา 200 คน
ว่าจ้างภายนอก (Outsource) ……...คน
จํานวน
แผนก/ฝ่ าย
5
เวลาทํางาน
ส่วนสํานักงาน : จํานวนชัวโมงทํางาน
8 ชัวโมง /วัน
จํานวนวันทํางาน
300 วัน/ปี
รวมจํานวนชัวโมงทํางาน
2,400 ชัวโมง /ปี
24 ชัวโมง /วัน
ส่วนโรงงาน : จํานวนชัวโมงทํางาน
จํานวนวันทํางาน
300 วัน/ปี
รวมจํานวนชัวโมงทํางาน
7,200 ชัวโมง /ปี
สําหรับโรงงานทีไม่ได้ดาํ เนินการผลิตต่อเนืองตลอดทังปี ระบุระยะเวลาทีดําเนินการจริง
ตังแต่ เดือน
…………….. ถึง เดือน …………………… รวมเป็ น ………. เดือน
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
ชือ-นามสกุล

1

นายสุขใจ สบายดี

2

นายบัณฑิต ศึกษา

คุณสมบัติ ***
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที
ผชร. 04321
ผอส. 01234

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

3

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

***คุณสมบัตผิ ู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้าน (ก) เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการ
อนุรกั ษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
พลังงานสามัญ
(ข) เป็ นผูไ้ ด้รบั ปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานตามการรับรองของ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
(ค) เป็ นผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานหรือการฝึ กอบรมทีมีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ
(ง) เป็ นผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมหลักสูตรผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ
(จ) เป็ นผูท้ ีสอบได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดจากการจัดสอบผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน ซึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้าน (ก) เป็ นผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมหลักสูตรผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ
พลังงานอาวุโส (ข) เป็ นผูท้ ีสอบได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดจากการจัดสอบผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน ซึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน
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4.1 คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
4.1.1

โครงสร้ างและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน

ให้แสดงผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ โดยผัง
โครงสร้างควรมีรายละเอียดชื่อคณะทํางานฯ ตําแหน่ง รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ เพื่อให้บุคลากร
ได้เข้าใจสายการบังคับบัญชาและบทบาทหน้าที่ที่คณะทํางานแต่ละท่านได้รับมอบ
แผนผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1) ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ควรมาจากตัวแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีความสามารถใน
ดําเนินการประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานและเป็ นที่ยอมรับภายในองค์กร
2) เลขานุการ ควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและดําเนินกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานในองค์กร เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและได้รับการฝึกอบรมจาก พพ.
3) ทีมงาน ควรมาจากตัวแทนพนักงานแผนกต่างๆ

ตัวอย่ าง แผนผังโครงสร้างคณะทํางาน
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4.1.2 เอกสารแต่ งตั้งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ควรประกอบไปด้วยรายละเอียด 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่หนึ่ง คือ รายชื่ อคณะทํางานฯ พร้อมระบุตาํ แหน่ งใน
คณะทํางานฯ ส่ วนที่สอง คือ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดย
จะต้องมี ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และเอกสารหลักฐานคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานจะต้องมี การลง
นามโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งและต้องแนบสําเนาเอกสารหรื อภาพถ่ายเอกสารการ
แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานประกอบในรายงานด้วย ซึ่ งเอกสารหรื อภาพถ่ ายต้องอ่านได้
ชัดเจน
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.1.3 การเผยแพร่ คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การประชุ ม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ อง พร้อมแนบรู ปถ่ายหรื อ
หลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ ..1.. แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครัง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไ้ ด้รับ ..100.. คน

สัปดาห์ละ ….. ครัง

ระดับของผูไ้ ด้รับ…….
อืนๆ(ระบุ) ……………..

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2562

4.2 การประเมินสถานการณ์ จัดการพลังงานเบื้องต้ น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ นของโรงงานควบคุม
โรงงานจะต้องดําเนิ นการประเมินสถานภาพทั้งในระดับหน่ วยงานย่ อยตามโครงสร้ างขององค์ กร และนํา
ข้ อมู ลที่ได้ รั บมาสรุ ปเป็ นผลการประเมินสถานภาพในภาพรวมขององค์ กร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานต่อไป ในกรณี ที่โรงงานควบคุมได้มีการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานตั้งแต่ รอบปี ที่ 2 เป็ นต้ นไป ในขั้นตอนนี้ โรงงานควบคุมจะดําเนินการหรื อไม่ ดาํ เนินการประเมิน
สถานภาพฯใหม่ ก็ได้ แต่หากโรงงานสามารถดําเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เป็ นประจําทุกๆปี หรื อดําเนินการเป็ นระยะๆ จะทําให้โรงงานทราบการเปลี่ยนแปลงได้ดียงิ่ ขึ้น
โรงงานสามารถใช้รูปแบบของตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM)
หรื อหากทางโรงงานมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนํามาใช้ได้
ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร ในเรื่ องดังนี้
1) นโยบายด้านการจัดการพลังงาน
2) รู ปแบบการจัดองค์กร
3) การกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ
4) ระบบข้อมูลข่าวสาร
5) การประชาสัมพันธ์
6) การลงทุน
ระดับการให้คะแนนสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรแต่ละหัวข้อ จะเริ่ มจาก 0 ถึง 4
คะแนน โดยมีคาํ จํากัดความของคะแนนดังแบบฟอร์มการประเมินการจัดการพลังงานเบื้องต้น
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4-12

0

1

2

3

4

คะแนน

ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขต

หน้าทีความรับผิดชอบจํากัด

ไม่มีผรู้ ับผิดชอบด้านพลังงาน

ไม่มีแนวทางปฏิบัติทีทําไว้เป็ นลาย

ลักษณ์อักษร

ไม่มีนโยบายที ชัดเจน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางการเพือส่งเสริมการใช้พลังงาน

ใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการ ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุ ง

วิศวกรรม

(พนักงาน)
ไม่มีการติดต่อกับผูใ้ ช้พลังงาน

ใช้พลังงานเพือใช้กันภายในฝ่ าย

มีการสรุ ปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการ แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็ น

พิจารณาเฉพาะมาตรการทีลงทุนตํา

คุ้มทุนเร็ว

จากมิเตอร์ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ ครังคราว
เข้ามาเกียวข้องกับการตังงบประมาณ

ลงทุนโดยดูมาตรการทีมีระยะเวลา

อย่างสมําเสมอ

แจ้งถึงผลการประหยัด

ทํารายงานติดตามประเมินผล โดยดู จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็ น

พลังงาน และให้มีการประชาสัมพันธ์ พิจารณาการลงทุน

พลังงานจากมิเตอร์ ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรักษ์ ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็ นหลักในการ

ดําเนินงานของการจัดการพลังงาน

ย่อยให้แต่ละฝ่ ายทราบ แต่ไม่มีการ

แจ้งผลการใช้

และควบคุมการใช้งบประมาณ

ระหว่างวิศวกรกับผูใ้ ช้พลังงาน

มีการติดต่ออย่างไม่เป็ นทางการ

ผูด้ ําเนินการ

ผูบ้ ริหารหรือผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สาย

งานบังคับบัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็ น

ไม่มีการกําหนดนโยบายทีชัดเจน โดย มีผรู้ ับผิดชอบด้านพลังงานรายงาน

หัวหน้าฝ่ ายต่างๆ

การพลังงาน ซึงประกอบด้วย

โดยตรงต่อคณะกรรมการจัด

ช่องทางหลักในการดําเนินงาน

ทุกระดับอย่างสมําเสมอ

คราวจากฝ่ ายบริหาร

หน้าทีความรับผิดชอบไว้ชัดเจน

นโยบายของบริษัท

พิจารณาถึงความสําคัญของโครงการ

การลงทุน

ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน และทีมงาน ติดตามผล หาข้อผิดพลาดประเมินผล ประหยัดพลังงาน และผลการ

คณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงานเป็ น

ส่วนหนึงของฝ่ ายบริหารกําหนด

ฝ่ ายบริหารและถือเป็ นส่วนหนึงของ

ประชาสัมพันธ์

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดย

กําหนดเป้าหมายทีครอบคลุม

ระบบข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการ

มีการประสานงานระหว่าง

การกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ

มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็ นครัง ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานรายงาน

มีการจัดองค์กรและเป็ นโครงสร้าง

การจัดองค์กร

มีนโยบายการจัดการพลังงานจาก

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง แบบฟอร์มการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นขององค์กร (EMM)

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2562

สําหรับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวม จะได้จากการนําข้อมูลผลการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานในระดับหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยเป็ นผลการประเมิน
ในภาพรวมของโรงงาน
ตัวอย่ าง ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมขององค์กร

หมายเหตุ ข้อมูลการประเมิ นสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก 5 แผนก ของจํานวน
ทั้งหมด 5 แผนก หรื อบุคลากรจํานวน 70 คน จากทั้งหมด 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.3

นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน

4.3.1 เอกสารนโยบายการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ใ ส่ เ อกสารที่ เ ป็ นประกาศของนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน โดยจะต้อ งมี เ นื้ อ หาที่ ค วามสอดคล้อ งตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุ ม พ.ศ. 2552 พร้ อมลงนามโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง และต้องแนบ
สําเนาเอกสารหรื อภาพถ่ายเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ชดั เจนประกอบในรายงานด้วย
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศ
เรื่ องนโยบายการจัดการพลังงาน
บริ ษทั เราคนไทย จํากัด ได้ดาํ เนิ นกิจการผลิตสับปะรดกระป๋ อง เพื่อจําหน่ ายภายในประเทศและต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เนื่ องจากในภาวะปั จจุบนั ประเทศชาติกาํ ลังประสบปั ญหาด้านพลังงาน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่มีความสําคัญ
และมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของพนักงานและเศรษฐกิจของชาติเป็ นอย่างมาก ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนิ นการนํา
ระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริ ษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ บริ ษทั เล็งเห็นว่า การอนุรักษ์พลังงานคือสิ่ ง
สําคัญ และเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งร่ วมมือกันดําเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องและให้คงอยูต่ ่อไป
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงาน
และเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริ ษทั จะดําเนิ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดี
3. บริ ษทั จะกํา หนดแผนและเป้ าหมายอนุ รักษ์พลังงานในแต่ ละปี มี ป ริ มาณพลังงานที่ ใช้ลดลงร้ อยละ 2 และ
สื่ อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4. บริ ษทั ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุก
ระดับที่จะให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาํ หนด ติดตามตรวจสอบ รายงานต่อคณะทํางานด้าน
การจัดการพลังงาน
5. บริ ษทั จะให้การสนับสนุ นที่ จาํ เป็ นรวมถึ งทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทํางาน การ
ฝึ กอบรม และการมีส่วนร่ วมในการนําเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผูบ้ ริ หารและคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุ ง เป้ าหมาย และการดําเนิ นงานด้าน
พลังงานทุกปี
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

(นางสาวปรารถนา หวังดี)
ตําแหน่ง ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
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4.3.2 การเผยแพร่ นโยบายด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง พร้อมแนบรู ป
ถ่ายหรื อหลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
โปสเตอร์

ติดประกาศ
จํานวนติดประกาศ ..1.. แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครัง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไ้ ด้รับ ..100.. คน

สัปดาห์ละ ….. ครัง

ระดับของผูไ้ ด้รับ…….
อืนๆ(ระบุ) ……………..

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
โรงงานจะต้องดําเนิ นการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน
ต่างๆ ข้อมูลการผลิต และข้อมูลเครื่ องจักร/อุปกรณ์ที่สําคัญ โดยจะต้องมีการแสดงข้อมูลดังกล่าวในส่ วน
ภาคผนวก (ภาคผนวก ก – ซ) พร้อมทั้งแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวภายในเล่มรายงานให้ครบถ้วน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
1) การประเมินระดับองค์กร
2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์/การบริ การ
3) การประเมินระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์

4.4.1

การประเมินระดับองค์ กร

4.4.1.1 เปรียบเทียบข้ อมูลการใช้ พลังงาน
1) แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานทั้งส่ วนไฟฟ้าและความร้อน ระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา
กับรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
kWh

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000

ปี 2560

500,000

ปี 2561

400,000
300,000
200,000
100,000
-

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
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ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานความร้อน
MJ
12,000,000

10,000,000

8,000,000

ปี 2560

6,000,000

ปี 2561
4,000,000

2,000,000

ม.ค.

ก.พ.

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.

ม .ิ ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2) แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา
กับ รอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้เชื้อเพลิงผลิตการกระแสไฟฟ้า
MJ
10000

9500

9000

ปี 2560
8500

ปี 2561

8000

7500

7000
ม.ค.

ก.พ.

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.

ม .ิ ย.

ก.ค.
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3) แสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา กับรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

ปี 2560

2,000,000

ปี 2561

1,000,000

ๆ
อืน

อา
กา
ศ
อ ัด

กา
รผ
ลต
ิ

ย็น
วา
มเ
ทา
ํค

ปร

ับอ

าก
าศ
ส

ํา น

แส

ักง
าน
*

งส
ว่า
ง

-

ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานความร้อน
100,000,000
80,000,000

ปี 2560

60,000,000

ปี 2561

40,000,000
20,000,000
-

ผลิตไอนํา

ผลิตนํามันรอ
้ น
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4) แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลสัดส่ วนการใช้พลังงานระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานความร้อน
ของรอบปี ที่ผา่ นมา และรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานระหว่างไฟฟ้ากับความร้อน
ปี 2560

ไฟฟ้ า
25%

ปี 2561

ไฟฟ้ า
25%

ความร อ
้ น
75%

ความร อ
้ น
75%

4.4.1.2 เปรียบเทียบค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะต่ อหน่ วยผลผลิตกับค่ าเป้ าหมายของโรงงาน หรื อเปรียบเทียบ
กับค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
กรณี เปรี ยบเที ยบกับค่าเป้ าหมายของโรงงานเอง ค่าเป้ าหมายจะคํานวณจากตัวเลขเป้ าหมายการอนุ รักษ์
พลังงานของโรงงานที่กาํ หนดไว้ ตัวอย่างเช่น ในรอบปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560) โรงงานมีค่าการใช้พลังงาน
จําเพาะต่อหน่วยผลผลิต (Specific Energy Consumption; SEC) เท่ากับ 2,766.12 MJ/ตัน และโรงงาน
ตั้งเป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงานในปี พ.ศ. 2561 ว่าจะลดค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่ วยผลผลิต (SEC)
ลงจากเดิม 2% ดังนั้นค่าเป้าหมายของโรงงานคือ 2,766.12(MJ/ตัน) x 98% = 2,710.80 MJ/ตัน
สําหรับกรณี เปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานจําเพาะกับโรงงานอื่นที่เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โรงงาน
สามารถนําข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Feedback Report) ที่ได้รับจาก พพ. จากปี ที่ผ่านมา
ใช้ได้เช่นกัน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิตกับค่าเป้าหมายของโรงงาน

ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิตกับค่าเป้าหมายของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
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4.4.2

การประเมินระดับผลิตภัณฑ์

4.4.2.1 กระบวนการผลิต
ให้แสดงแผนผังกระบวนการผลิตและคําอธิ บายกระบวนการผลิตโดยย่อ และควรมีการประเมินสัดส่ วนการ
ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และความร้อน) ในแต่ละขั้นตอนเทียบกับปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดได้ เพื่อให้ทราบ
ว่าขั้นตอนหรื อ อุ ปกรณ์ ใดที่ มีนัยสําคัญต่ อการใช้พลังงานในกระบวนการผลิ ต และโรงงานสามารถใช้
กําหนดหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานต่อไปได้
ตัวอย่ าง แผนผังกระบวนการผลิต และคําอธิบายโดยสังเขป
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4.4.2.2 ข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้ าและเชื้อเพลิงต่ อหน่ วยผลผลิต
ให้ระบุปริ มาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี ที่ผา่ นมาและรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุปริ มาณผลผลิตหลักในรอบปี ที่ผา่ นมา
ช่อง (2) ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยกิโลวัตต์ –ชัว่ โมงในในรอบปี ที่ผา่ นมา กรณี โรงงานมี
ผลผลิตมากกว่า 1 ชนิ ดปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมกันจะต้องไม่เกินปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ารวมของโรงงาน
ช่อง (3) ให้ระบุปริ มาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูลในรอบปี ที่ผา่ นมา กรณี โรงงานมีผลผลิต
มากกว่า 1 ชนิ ด ปริ มาณพลังงานความร้ อนที่ ใช้รวมกันจะต้องไม่เกิ นปริ มาณการใช้พลังงาน
ความร้อนรวมของโรงงาน
ช่อง (4) ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ช่อง (5) ให้ระบุปริ มาณผลผลิตหลักในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่อง (6) ให้ระบุ ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ ในหน่ วยกิ โลวัตต์-ชั่วโมงในรอบปี ที่ จัดทํารายงาน กรณี
โรงงานมีผลผลิตมากกว่า 1 ชนิ ดปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมกันจะต้องไม่เกินปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ารวมของโรงงาน
ช่อง (7) ให้ระบุปริ มาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูลในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน กรณี โรงงานมี
ผลผลิ ตมากกว่า 1 ชนิ ด ปริ มาณพลังงานความร้ อนที่ ใช้รวมกันจะต้องไม่ เกิ นปริ มาณการใช้
พลังงานความร้อนรวมของโรงงานช่อง
ช่อง (8) ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
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ตัวอย่ าง ปริ มาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตของ สัปปะรดกระป๋ อง ในรอบปี 2560 และ 2561

*หมายเหตุ กรณีโรงงานมีผลผลิตมากกว่ า 1 ชนิด ให้ เพิม่ ตารางตามจํานวนผลผลิต

ตัวอย่ าง กราฟแสดงค่าใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิต
ปี 2561

ปี 2560

3,000.0
(MJ/ตัน)

ค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อผลผลิต (SEC)

3,500.0

2,500.0

2,000.0
ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.
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ตัวอย่ างการคํานวณ โรงงานมีการผลิตสับปะรดกระป๋ อง ซึ่ งมีผลผลิตในรอบเดือนมกราคม 2560 เท่ากับ
4,696.51 ตัน โดยในเดือนดังกล่าวโรงงานมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 846,000 kWh และปริ มาณ
ความร้อนที่ใช้เท่ากับ 9,497,869.60 MJ
ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) สามารถคํานวณได้ดงั นี้
= (ปริ มาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) x 3.6) + ปริ มาณพลังงานความร้อน (MJ)
ปริ มาณผลผลิต (หน่วย)
= (846,000 kWh x 3.6) + 9,497,869.60 MJ
4,696.51 ตัน
= 2,670.80 MJ/ตัน

4.4.3

การประเมินระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์

4.4.3.1 ข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทีม่ ีนัยสํ าคัญในเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ให้บนั ทึกรายละเอียดรอบปี ที่จดั ทํารายงานดังนี้
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้งานในระบบนั้นๆ
ช่อง (3) ให้ระบุขนาดพิกดั ของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ
(Name plate) บนตัวเครื่ อง
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (5) ให้ระบุอายุการใช้งานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (6) ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงการเดินเครื่ องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่อง (7) ให้ระบุปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน โดยค่า
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ยอ่ ยที่ติดตั้งในแต่ละระบบหรื อ
เครื่ องจักร (ถ้ามี) หรื อได้จากการประเมินจากขนาดพิกดั ของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้หรื อได้
จากการตรวจวัด
ตัวอย่ างการคํานวณ Air Compressor ซึ่งมีขนาดพิกดั 75 kW มีชวั่ โมงการใช้งานเฉลี่ยเท่ากับ
3,600 ชัว่ โมง/ปี และมีเปอร์เซ็นต์การทํางาน (Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ
80% จึงคิดเป็ นปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ
(75 kW) x (3,600 ชัว่ โมง/ปี ) x (80%) / 100 = 216,000 kWh/ปี
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ช่อง (8) ให้ระบุสดั ส่ วนการใช้พลังงานในระบบ คิดจากการใช้พลังงานที่อุปกรณ์น้ นั ๆ หารด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าของทั้งปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ างการคํานวณ Air Compressor ซึ่ งมีการใช้พลังงานไฟฟ้า 216,000 kWh/ปี และในปี 2560
ทางโรงงานมีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 7,884,000 kWh/ปี ดังนั้น Air
Compressor จึ งคิ ดเป็ นสัดส่ วนการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้ าเท่ากับ
(216,000 kWh/ปี ) / (7,884,000 kWh/ปี ) x (100%) = 2.74%
ช่อง (9) ค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะ แบ่งออกเป็ น 4 ช่องย่อย คือ
1) ช่ องระบุค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ตามค่าพิกดั โดยดูจาก
คู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตวั เครื่ อง
2) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
3) ช่องระบุค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์จากการใช้งานจริ ง โดย
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการประเมินหรื อจากการตรวจวัด
4) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ช่อง(10) ช่ อ งหมายเหตุ ซึ่ งโรงงานสามารถบัน ทึ กค่ าปริ มาณการสู ญเสี ย พลังงานของเครื่ อ งจักรหรื อ
อุปกรณ์

ตัวอย่ าง แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนยั สําคัญของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2561
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4.4.3.2 ข้ อมูลการใช้ พลังงานความร้ อนทีม่ ีนัยสํ าคัญในเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ให้บนั ทึกรายละเอียดปี ที่จดั ทํารายงานดังนี้
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบนั้นๆ
ช่อง (3) ให้ระบุขนาดพิกดั ของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ
(Name plate) บนตัวเครื่ อง
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (5) ให้ระบุอายุการใช้งานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (6) ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงการเดินเครื่ องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่อง (7) ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (8) ให้ระบุปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนในเครื่ องจักร/อุปกรณ์ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน โดยค่า
ปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนอาจได้จากการคํานวณจากปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้คูณด้วยค่าความ
ร้อนเฉลี่ยจําเพาะตํ่า (Lower Heating Value) ซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูลจากผูจ้ าํ หน่ายเชื้อเพลิง หรื อ
ในกรณี ที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้อา้ งอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดไว้
ช่อง (9) ให้ระบุสดั ส่ วนการใช้พลังงานในระบบ คิดจากการใช้พลังงานที่อุปกรณ์น้ นั ๆ หารด้วยพลังงาน
ความร้อนของทั้งปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ างการคํานวณ หม้อไอนํ้าซึ่ งมีการใช้พลังงานความร้อน 59,091,143 MJ/ปี และในปี 2561
โรงงานมีการใช้พลังงานความร้อนทั้งหมด 78,788,191.25 MJ/ปี ดังนั้น
หม้อไอนํ้าจึงคิดเป็ นสัดส่ วนการใช้พลังงานในระบบความร้อน 75%
ช่อง(10) ค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะ แบ่งออกเป็ น 4 ช่องย่อย คือ
1) ช่องระบุค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ตามค่าพิกดั โดยดูจาก
คู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตวั เครื่ อง
2) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
3) ช่องระบุค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์จากการใช้งานจริ ง โดย
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการประเมินหรื อจากการตรวจวัด
4) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ช่อง(11) ช่องหมายเหตุ ซึ่งโรงงานสามารถบันทึกค่าปริ มาณการสู ญเสี ยพลังงานของเครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์
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ตัวอย่ าง แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนยั สําคัญของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2561

4.5

4.5.1

การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พ ลังงาน แผนการฝึ กอบรม และแผนกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริมการ
อนุรักษ์ พลังงาน
การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน

4.5.1.1 กําหนดค่ าเป้ าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
โดยกําหนดเป็นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิมหรื อกําหนดเป็นระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยผลผลิต โดยใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง ตามวิธีที่เลือกลงในตารางพร้อมทั้งระบุค่าเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
ตัวอย่ าง การกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
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4.5.1.2 กําหนดมาตรการและเป้ าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุมาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการ
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (3) เป้าหมายการประหยัด แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง คือ
1) ช่ องไฟฟ้ า (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
ช่องกิโลวัตต์ ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ดที่ลดลงได้
ช่องกิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี จากการดําเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วิเคราะห์ไว้
ช่องบาท/ปี ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดย
คํานวณได้จากผลคูณของปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) กับ
อัตราค่ าไฟฟ้ าเฉลีย่ ของรอบปี ทีผ่ ่ านมา (บาท/กิโลวัตต์ -ชั่วโมง)
2) ช่ องเชื้อเพลิง (สําหรับมาตรการด้านความร้อน) แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
ช่องปริ มาณ ให้ระบุปริ มาณของเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี จากการดําเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ กรณี มีหลายชนิดเชื้อเพลิงให้ระบุหน่วยให้ชดั เจน
ช่องบาท/ปี ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดย
คํานวณได้จากผลคูณของปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (หน่วย/ปี ) กับอัตราค่ าเชื้อเพลิง
เฉลีย่ ของรอบปี ทีผ่ ่ านมา (บาท/หน่ วย)
ช่อง (4) ให้ระบุร้อยละผลประหยัดของปริ มาณพลังงานไฟฟ้าหรื อความร้อน และผลประหยัดรวมทั้งหมด
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ พลังงานรวมทั้งหมด (ไฟฟ้ า+ความร้ อน) ของปี ทีผ่ ่ านมา
ช่อง (5) ให้ระบุจาํ นวนเงินลงทุนที่ใช้ในการดําเนินการแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (6) ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินการแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ตัวอย่ าง มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน
(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

เป้าหมายการประหยัด
ลําดับที่

มาตรการ

ไฟฟ้า

ร้อยละผล เงิ นลงทุน ระยะเวลา
ประหยัด
(บาท) คืนทุน (ปี )

เชื้อเพลิง

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์ชัว่ โมง/ปี

บาท/ปี

-

12,798.00

37,272

ชนิ ด ปริ มาณ/ปี

หน่วย

บาท/ปี

-

-

-

0.03

-

-

-

-

0.03

-

ด้านไฟฟ้า
1

ลดการรั่วไหลของอากาศอัด

-

12,798.00 37,272.15

-

ด้านความร้อน
1

หุ ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน

-

รวม
รวมทั้งหมด

-

-

-

-

12,798.00 37,272.15

NG

297.31

MMBTU 97,826.88

0.23 10,155.00

297.31 MMBTU 97,826.88

0.23

10,155.00

297.31 MMBTU 97,826.88

0.26 10,155.00

หมายเหตุ: 1. %ประหยัด คิดเทีย บจากข้อมู ลการใช้พลังงานรวมในปี ที่ผ่านมา
2560)
2. อัตราค่าไฟฟ้า เฉลี่ย .............2.91............ บาท/กิโลวัตต์-ชัว่ โมง (ปี( ปี2554)
ล้านบีหทน่ียวู ย)((ปีปี 2560
2554) )
3. อัตราค่าเชือ้ เพลิง ..........329.04........... บาท/(ระบุ

4.5.1.3 แผนอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการ
ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้อธิบายวัตถุประสงค์ของมาตรการแบบง่าย ๆ
ระยะเวลา แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องเริ่ มต้น ให้ระบุ เดือน ปี ที่จะเริ่ มต้นดําเนินมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
2) ช่องสิ้ นสุ ด ให้ระบุ เดือน ปี ที่คาดว่าจะสิ้ นสุ ดการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (5) ให้ระบุจาํ นวนเงินลงทุนสําหรับการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (6) ให้ระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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0.10

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
(1)
ลําดับ ที

(2)
มาตรการ

(3)

(4)

(5)

(6)

วัต ถุป ระสงค์

ระยะเวลา
เริ มต้น
สินสุด
(เดือน/ปี )
(เดือน/ปี )

เงิน ลงทุน
(บาท)

ผู้ร ั บ ผิด ชอบ

เมษายน 2555
2555
2561 เมษายน 2561

-

นายสุ ขใจ รักประเทศไทย

(3)

(4)

(5)

(6)

ระยะเวลา
เริ มต้น
สินสุด
(เดือน/ปี )
(เดือน/ปี )

เงิน ลงทุน
(บาท)

ผู้ร ั บ ผิด ชอบ

2561
สิ งหาคม 2561
2555 สิ งหาคม 2555

10,155

นายสมหมาย ใจดี

ลดการสู ญเสี ยและ
1

ลดการรัว่ ไหลของอากาศอัด

ซ่อมบํารุ งอย่าง
สมําเสมอ

ตัวอย่ าง แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
(1)

(2)

ลําดับ ที

มาตรการ

วัต ถุป ระสงค์

1

หุ ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อ
ลดการสู ญเสี ยความร้อน

ลดการสู ญเสี ย
ความร้อน
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4.5.1.4 รายละเอียดมาตรการ
ให้แสดงรายละเอียดในการดําเนิ นการในแต่ละมาตรการตามลําดับที่ระบุไว้ในแผน โดยแสดงรายละเอียด
ดังนี้รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
ข้อที่
ข้อที่ (1)
ข้อที่ (2)
ข้อที่ (3)
ข้อที่ (4)
ข้อที่ (5)
ข้อที่ (6)
ข้อที่ (7)
ข้อที่ (8)

ข้อที่ (9)
ข้อที่ (10)
ข้อที่ (11)
ข้อที่ (12)
ข้อที่ (13)
ข้อที่ (14)
ข้อที่ (15)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าที่ดาํ เนินการ
ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
ให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผูร้ ับผิดชอบของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุจาํ นวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุชื่อของสถานที่ต้ งั ของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุสาเหตุหรื อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ ง
ให้ระบุเป้ าหมายเชิ งปริ มาณของผลประหยัด ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปของพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ลดลงได้
(กิ โลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ต่อปี (กิ โลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่า
ของผลประหยัด ที่ เ กิ ดขึ้ น (บาท/ปี ) ซึ่ ง คํา นวณได้จ ากส่ ว นต่ างของตัว เลขจากระดับ การใช้
พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง (ข้อที่ 9) และระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง
(ข้อที่ 10) โดยจากตัวอย่างมาตรการลดการรั่ วไหลของอากาศอัด ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่
ประหยัดได้ต่อปี (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) คํานวณได้จาก 85,428.00 – 72,630.00 = 12,798.00
kWh/ปี เป็ นต้น
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง
ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุ ง
ให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารตรวจสอบผลการประหยัด หลัง การปรั บ ปรุ ง เช่ น การติ ด ตั้ง มิ เ ตอร์ เ พื่ อ วัด
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ให้แสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

รายละเอีย ดมาตรการอนุรักษ์ พ ลังงาน
(สํ า หรับมาตรการด้ านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลําดับที่: 1
ชื่อมาตรการ: ลดการรั่วไหลของอากาศอัด
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ: นายสุ ขใจ รักประเทศไทย
ตําแหน่ง ชา่ งซ่อมบํารุ ง
อุปกรณ์ที่ปรับปรุ ง: เครื่ องอัดอากาศ
จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ ง:
1 เครื่ อง
สถานที่ปรับปรุ ง: ที่ต้งั เครื่ องปรับอากาศ
สาเหตุการปรับปรุ ง: เครื่ องอัดอากาศเป็ นแบบสกรู มกี ารทํางานในชว่ ง Onload นานมาก ไม ่พบการตัดการทํางาน
มาเป็ นชว่ ง Unload จึงทําการทดสอบการรั่วไหลของระบบอากาศอัด ตามระบบท่อที่จา่ ยไปตามพื้นที่โรงงานต่างๆ
ในส่วนการผลิต ซึ่งพบว ่ามีการรั่วไหลถึง 16%
กิโลวัตต์

8)
9)
10)
11)
12)
13)

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

บาท/ปี

เป้าหมายเชิงปริ มาณ
12,798.00
37,272.15
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก ่อนการปรับปรุ ง
73.50
85,428.00
248,795.56
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุ ง
73.50
27,630.00
211,523.40
72,630.00
เงิ นลงทุนทั้งหมด
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
ปี
รายละเอียดการดําเนิ นการปรับปรุ ง: ทําการตรวจสอบระบบในวันที่ไม ่มีการทํางาน เปิ ดวาล์วลมเข้าท่อทั้งระบบ
แล้วเดินเครื่ องอัดอากาศขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว จากนั้นรอจนลมเต็มถังเครื่ องอัดอากาศจะเดินชว่ ง Unload ให้

เริ่ มจับเวลาจนกระทัง่ เครื่ องอัดอากาศเดินชว่ ง Onload อีกครั้งให้ถือว ่าเป็ น 1 ชว่ งเวลา แล้วดําเนิ นการจับต่อเนื่ อง
ไปเรื่ อยๆ จนได้ขอ้ มูลประมาณ 6 รอบการทํางานของเครื่ อง นํา ข้อมูลมาประเมินเปอร์ เซนต์การรัว่ ไหลของระบบ
โดยตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้าของเครื่ องอัดอากาศที่ใช้ในการทดสอบมาประกอบการคํานวณ เมือ่ ทดสอบเสร็ จแล้ว
ทําการเดินสํารวจจุดรั่วไหลในพื้นที่ทาํ งานจริ ง โดยการฟั งเสี ยงหรื อนํ้า สบู ่ จากนั้นก็ทาํ าเครื่ องหมายเพื่อรอการซ่อม
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุ ง
หลังจากการซ่อมจุดรั่วไหลทั้งหมดแล้ว ทําการทดสอบลักษณะเดียวกันในข้างต้นอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อสังเกตเปอร์ เซนต์
การรั่วไหลที่ลดลง นั้นแสดงถึงการลดการสู ญเสี ยอากาศอัดของระบบได้ จะทําให้การทํางานของเครื่ องอัดอากาศ
มีภาระการทํางานลดลงนั่นเอง ไม ่มีการลงทุนเพราะถือว ่าเป็ นการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรอยูแ่ ล้ว
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ
อยูห่ น้าถัดไป
………………………………… …………………………………
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2558
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านความร้อน)
ข้อที่
ข้อที่ (1)
ข้อที่ (2)
ข้อที่ (3)
ข้อที่ (4)
ข้อที่ (5)
ข้อที่ (6)
ข้อที่ (7)
ข้อที่ (8)

ข้อที่ (9)
ข้อที่ (10)
ข้อที่ (11)
ข้อที่ (12)
ข้อที่ (13)
ข้อที่ (14)
ข้อที่ (15)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนที่ดาํ เนินการ
ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
ให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผูร้ ับผิดชอบของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุจาํ นวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุชื่อของสถานที่ต้ งั ของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุสาเหตุหรื อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ ง
ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด ในรู ปของปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี
(หน่วย/ปี ) ปริ มาณพลังงานความร้อนประหยัดได้ต่อปี (เมกะจูล/ปี ) และมูลค่าของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี ) ซึ่ งคํานวณได้จากส่ วนต่างของตัวเลขจากระดับการใช้พลังงาน
อ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง (ข้อที่ 9) และระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง (ข้อที่ 10)
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง
ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุ ง
ให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารตรวจสอบผลการประหยัด หลัง การปรั บ ปรุ ง เช่ น การติ ด ตั้ง มิ เ ตอร์ เ พื่ อ วัด
ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ให้แสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน
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ตัวอย่ าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงานความร้อน

รายละเอีย ดมาตรการอนุรักษ์ พ ลังงาน
(สํ า หรับมาตรการด้ านความร้ อน)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลําดับที่: 2
ชื่อมาตรการ: หุ ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ: นายสมหมายใจดี
อุปกรณ์ที่ปรับปรุ ง: ท่อส่งจ่ายไอนํ้า
จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ ง:
11.4 ตารางเมตร
สถานที่ปรับปรุ ง: ส่วนการผลิต
สาเหตุการปรับปรุ ง: ลดการสู ญเสี ยความร้อน

8) เป้าหมายเชิงปริ มาณ
9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก ่อนการปรับปรุ ง
10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุ ง
11) เงิ นลงทุนทั้งหมด
12) ระยะเวลาคืนทุน

หน่วย/ปี
297.31
97,147.23
96,849.92

ตําแหน่ง ชา่ งซ่อมบํารุ ง

เมกะจูล/ปี
313,662.05
102,490,327.65
102,176,665.60

บาท/ปี
97,826.88
31,965,324.56
31,867,497.68

10,155
0.1

บาท
ปี

13) รายละเอียดการดําเนิ นการปรับปรุ ง: ดําเนิ นการหุ ้มฉนวนใหม ่ในส่วนที่ชาํ รุ ดหรื อไม ่มีฉนวนหุ ้มของท่อ
จ่ายไอนํ้า ในบริ เวณการผลิต โดยซื้อฉนวนสําเร็ จรู ปชนิ ดใยแก้วที่เป็ นลักษณะท่อสวมแล้วพันด้วยเทปกาว
สามารถทําได้งา่ ยและค่าใช้จา่ ยไม ่สู ง จากการตรวจวัดค่าอุณหภูมทิ ี่ผิวท่อไอนํ้า ก ่อนหุ ้มได้เท่ากับ 127 OC
หลังจากหุ ้มฉนวนแล้วอุณหภูมทิ ่ผี ิวฉนวนลดลงเหลือประมาณ 50 OC สามารถลดการสู ญเสี ยความร้อนที่ผิวท่อ
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุ ง
ทําการตรวจวัดอุณหภูมทิ ี่ผิวท่อไอนํ้า ก ่อนและหลังหุ ้มฉนวน พร้อมทั้งวัดความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อที่ดาํ เนิ นการหุ ้มฉนวน เพื่อคํานวณพื้นที่ที่สญเสี ยความร้อน จากนั้นนํา ข้อมูลมาคํานวณผลประหยัด
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ
อยูห่ น้าถัดไป
..............................................................................................................................................................................
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4.5.2

การฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน

4.5.2.1 แผนการฝึ กอบรม
ให้ระบุแผนการฝึกอบรมประจําปี (ม.ค.-ธ.ค.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)
ช่อง (5)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของแผนการฝึ กอบรมภายในปี ที่จดั ทํารายงาน
ให้ระบุชื่อของหลักสู ตรการฝึ กอบรมตามแผน ที่กาํ หนดขึ้น
ให้ระบุกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นเป้าหมายของหลักสู ตรที่จดั ขึ้น
ให้ระบุเดือนที่จะดําเนินการฝึกอบรม
ให้ระบุชื่อของผูร้ ับผิดชอบที่ทาํ หน้าที่จดั การฝึกอบรม

ตัวอย่ าง แผนการฝึ กอบรม ปี 2561
(1)

(2)

(3)

(4)

กลุ่ม

เดื อน

ลํา ดับที่

กสูจตกรรม
ร
หลักสูหลัตร/กิ

1

การอบรมเรื่อง
"ข้อกําหนดระบบการจัดการพลังงาน"

2

การอบรมเรื่อง
ตัวแทนพนักงานภายในโรงงาน
"การประหยัดพลังงานง่ายๆด้วยมือเรา"

ผู้เข้ าอบรม

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

คณะทํางานการจัดการพลังงาน







เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

(5)
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครัง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไ้ ด้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครัง

ระดับของผูไ้ ด้รับ…….
อืนๆ(ระบุ) ……………..
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พ.ย.

ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
นายวีระ แข็งขัน



ติดประกาศ

ต.ค.



นายวีระ แข็งขัน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2562

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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4.5.2.2 แผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานประจําปี (ม.ค.-ธ.ค.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)
ช่อง (5)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของแผนกิจกรรมภายในปี ที่จดั ทํารายงาน
ให้ระบุชื่อของกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานตามแผนฯ ที่กาํ หนดขึ้น
ให้ระบุกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นเป้าหมายของกิจกรรมที่จดั ขึ้น
ให้ระบุเดือนที่จะดําเนินกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุชื่อของผูร้ ับผิดชอบที่ทาํ หน้าที่จดั กิจกรรม

ตัวอย่ าง แผนกิจกรรมเพือ่ ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561
(1)

(2)

(3)

(4)

กลุ่ม

เดื อน

ลําดับที่

หลักกิสูจตกรรม
ร/กิจกรรม

31

กิจกรรม
"ประกวดคําขวัญการอนุ รกั ษ์พลังงาน"

พนักงานภายในโรงงานทุกคน

42

กิจกรรม
กิจกรรม
"สัปดาห์
“สัปดาห์
การอนุ
ลังงาน”
การอนุ
รกั ษ์รพักลัษ์งพงาน"

พนักงานภายในโรงงานทุกคน

ผู้เข้ าอบรม

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

(5)
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

นายวีระ แข็งขัน








ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครัง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไ้ ด้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครัง

ระดับของผูไ้ ด้รับ…….
อืนๆ(ระบุ) ……………..
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ผู้รับผิดชอบ



นายวีระ แข็งขัน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2562

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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4.6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายและ
แผนอนุรักษ์ พลังงาน
4.6.1

ผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน

4.6.1.1 สรุปผลการตรวจสอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการตรวจสอบ
ช่อง (2) ให้ใส่ ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการตรวจสอบ
ช่อง (3) ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่มาตรการได้ถูกดําเนินการเสร็ จแล้ว
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนินการ กรณี ที่มาตรการไม่ได้ถูกดําเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน และต้องระบุ
สาเหตุที่ไม่ดาํ เนินการ
3) ช่องล่าช้า กรณี ที่มาตรการได้ถูกดําเนิ นการแต่ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้ และต้องระบุ
สาเหตุที่ล่าช้า
ช่อง (4) ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง สรุ ปผลการตรวจสอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(1)
ลําดับที่

(2)
มาตรการ

(3)
สถานภาพการดําเนิ นการ
ดําเนิ นการตามแผน

1

2

ลดการรัว่ ไหลของอากาศอัด

หุ ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อลดการ
สู ญเสี ยความร้อน

ไม่ได้ดาํ เนิ นการ เนื่ องจาก..................................
........................................................................
ล่าช้า เนื่ องจาก..........……...............………….
........................................................................
ดําเนิ นการตามแผน
ไม่ได้ดาํ เนิ นการ เนื่ องจาก นําเสนอไม่ท ันรอบ
งบประมาณประจํา ปี
ล่าช้า เนื่ องจาก..........……...............………….
........................................................................

4-42

(4)
หมายเหตุ

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2562

4.6.1.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามที่ทางโรงงานได้กาํ หนดไว้
ได้แก่ ร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม หรื อระดับค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต
(SEC) สําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ช่อง (2) ให้ระบุตวั เลขเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานที่ทางโรงงานได้ต้ งั เป้าหมายไว้โดยอ้างอิงตัวเลขจาก
ขั้นตอนของการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (ขั้นตอนที่ 5)
ช่อง (3) ให้แสดงตัวเลขผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งจากการดําเนิ นมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ โดยหาก
กําหนดในรู ปแบบร้อยละของปริ มาณพลังงานที่ลดลงให้ คิดเทีย บเป็ นร้ อยละของปริมาณการใช้
พลังงานรวม (ไฟฟ้ า+ความร้ อน) ในปี ทีผ่ ่ านมาเช่ นเดียวกับขั้นตอนที่ 5
ตัวอย่ าง สรุ ปผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

4.6.1.3 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
1) ให้ระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า โดยเรี ยงลําดับ
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
คําอธิบาย
 ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
 ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการด้านไฟฟ้า
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 ให้ระบุจาํ นวนมาตรการด้านไฟฟ้าทั้งหมดที่มีอยูใ่ นแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
 ระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ระยะเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่ องตามแผนดําเนิ นการ ให้ระบุ วัน เดื อน ปี ของช่ วงเวลาตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน เช่ น
เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดาํ เนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริ ง เช่น
เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 หรื อ กรณี ที่ยงั ดําเนินการไม่แล้วเสร็ จให้ระบุช่วงเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็ จ
ช่อง (2) ให้ระบุสถานภาพดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ดําเนินการสําเร็ จแล้ว หรื อใน
กรณี ที่ยงั ดําเนินการไม่แล้วเสร็ จ อาจจะระบุในรู ปของร้อยละผลดําเนินการ หรื ออยูใ่ นรู ปของ
คําอธิบาย เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จแล้วอยูร่ ะหว่างการทดสอบเดินเครื่ อง
ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้
2) ช่องลงทุนจริ ง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริ ง หลังจากได้ดาํ เนินมาตรการนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ช่อง (4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามเป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของพลังไฟฟ้า
สู งสุ ดที่ลดลงได้ (กิโลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่คาดว่าจะประหยัดได้ต่อปี (กิโลวัตต์ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี ) ซึ่งได้คาํ นวณไว้แล้วในตารางที่ 5.1
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุปริ มาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังดําเนินการซึ่ งอาจอยูใ่ น
รู ปของพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ ลดลงได้ (กิ โลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ประหยัดได้ต่อปี
(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง (บาท/ปี ) ซึ่ งคิดจากค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
ในรอบปี ปัจจุบนั คือ ปี 2561
 ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าไม่พบปัญหาให้ระบุวา่ ไม่มี
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งวิธีการดําเนินการมาตรการนั้นๆ (ถ้ามี)
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ตัวอย่ าง ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: ลดการรั่วไหลของอากาศอัด
มาตรการลําดับที่: 1
(2)
(1)
ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตามแผน
ดําเนิ นการ

ที่เกิดขึ้นจริ ง

สถานภาพการ
ดําเนิ นการ

จากจํานวนทัง้ หมด: 2

มาตรการ
(4)

(3)

ผลการอนุ รักษ์พลังงาน

เงิ นลงทุน
ตามแผน ลงทุนจริ ง
(บาท)
(บาท) กิโลวัตต์

เมษายน2555
2561 เมษายน
เมษายน2555
2561 ดําเนิ นการสําเร็ จ
เมษายน
แล้ว

-

-

-

ตามเป้าหมาย

ที่เกิดขึ้นจริ ง

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ชัวโมง/ปี
่

บาท/ปี

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชัวโมง/ปี
่

บาท/ปี

12,798.00

37,272.15

-

6,399.00

18,813.06

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรีย งตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว ่างดําเนิ นการ: มาตรการนี้ ตอ้ งทําการตรวจสอบระบบในวันที่ไม ่มีการทํางาน บางครั้งการกําหนดชว่ งเวลาไว้ลว่ งหน้าอาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนชว่ งเวลาเนื่ องจากยอดผลผลิต อาจมาเร่งด่วนในชว่ งที่กาํ หนดแผนไว้จึงไม ่สามารถทําการทดสอบได้ จึงอาจมีการเลื่อนแผนได้ อีกทั้งเมือ่ ทําการซ่อมจุดรั่วแล้ว
ทําการทดสอบลมรั่วอีกครั้งพบว ่าเปอร์ เซ็นต์ลมรั่วลดลงเหลือ 13% ไม ่ถึงเป้าหมายที่ต้งั ไว้คือ 10 % เป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้ผลประหยัดจริ งน้อยกว ่า ผลประหยัดตามเป้าหมาย
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ: ระบบอัดอากาศเป็ นระบบที่มแี รงดันสู งภายในระบบจึงทําให้ระบบมีการรั่วไหลของอากาศได้ จึงทําให้ทีมงานต้องจัดทําแผนอนุ รักษ์พลังงาน

2) ให้ระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุ รักษ์พลังงานด้านความร้ อน โดย
เรี ยงลําดับตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
คําอธิบาย
 ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
 ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการด้านความร้อน
 ให้ระบุจาํ นวนมาตรการด้านความร้อนทั้งหมดที่มีอยูใ่ นแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
 ระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ระยะเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่ องตามแผนดําเนิ นการ ให้ระบุ วัน เดื อน ปี ของช่ วงเวลาตามแผนอนุ รักษ์พลังงาน เช่ น
สิ งหาคม 2561 ถึง กันยายน 2561
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดาํ เนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริ ง เช่น
สิ งหาคม 2561 ถึง กันยายน 2561 หรื อ กรณี ที่ยงั ดําเนินการไม่แล้วเสร็ จให้ระบุช่วงเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็ จ
ช่อง (2) ให้ระบุสถานภาพดําเนิ นการของมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน เช่น ดําเนิ นการสําเร็ จแล้ว หรื อใน
กรณี ที่ยงั ดําเนิ นการไม่แล้วเสร็ จ อาจจะระบุในรู ปของร้อยละผลดําเนิ นการ หรื ออยู่ในรู ปของ
คําอธิบาย เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จแล้วอยูร่ ะหว่างการทดสอบเดินเครื่ อง
ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้
2) ช่องลงทุนจริ ง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริ ง หลังจากได้ดาํ เนินมาตรการนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ช่อง (4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามเป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด โดยระบุชนิดของเชื้อเพลิงและ
ปริ มาณเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะประหยัด (หน่วย/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี )
ซึ่งได้คาํ นวณไว้แล้วในตารางที่ 5.1
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุปริ มาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังการดําเนิ นมาตรการ
โดยระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้จริ ง (หน่วย/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง (บาท/ปี ) ซึ่งคิดจากค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ยในรอบปี ปัจจุบนั คือ ปี 2561
 ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าไม่พบปัญหาให้ระบุวา่ ไม่มี
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งวิธีการดําเนินการมาตรการนั้นๆ (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
ชื่อมาตรการ: หุ ้มฉนวนท่อไอนํ้า
มาตรการลําดับที่: 1
(1)
ระยะเวลาดําเนิ นการ
ตามแผน
ดําเนิ นการ

ที่เกิดขึ้นจริ ง

2561
สิสิงงหาคม 2555

-

จากจํานวนทั้งหมด: 1
(3)

(2)
สถานภาพการ
ดําเนิ นการ

มาตรการ
(4)
ผลการอนุ รักษ์พลังงาน

เงิ นลงทุน

ตามเป้าหมาย

ที่เกิดขึ้นจริ ง

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

ตามแผน

ลงทุนจริ ง
(บาท)

ชนิ ด

ปริมาณ (หน่ วย/ปี )

บาท/ปี

ชนิ ด

ปริมาณ (หน่ วย/ปี )

บาท/ปี

10,155

-

NG

297.31

313,665.60

-

-

-

ไม ่ได้ดาํ เนิ นการ

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรีย งตามลํา ดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว ่างดําเนิ นการ: นํา การลงทุนในมาตรการเสนอไม่ทันรอบงบประมาณประจําปี จึงทําให้ไม ่ได้รับอนุ มตั ิงบ ทางทีมงานจะนํา ไปเป็ นมาตรการ
ในรอบปี ถดั ไป
ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ: -

4.6.2
4.6.2.1
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)

ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรม
รายละเอียด
ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของแผนการฝึกอบรม
ให้ระบุชื่อหลักสู ตรของการฝึ กอบรม
ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่การฝึกอบรมได้ถูกดําเนินการและเป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนินการ กรณี ที่การฝึกอบรมไม่ได้ถูกดําเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน
3) ช่องล่าช้า กรณี ที่การฝึกอบรมได้ถูกดําเนินการแต่ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนพนักงานที่ได้เข้าร่ วมการฝึกอบรม
ช่อง (5) ให้ระบุขอ้ มูลเพิม่ เติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)
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ตัวอย่ าง สรุ ปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึกอบรม
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ลําดับที่

กสู ตจิ กรรม
ร
ชื่อหลัชืก่อสูหลั
ตร/ก

สถานภาพการดํา เนินการ

จํานวนผู เ้ ข้า
อบรม

หมายเหตุ

ดํา เนินการตามแผน
1

การอบรมเรื่ อง
"ข้อก ําหนดระบบการ
จัดการพลังงาน"

ไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก..................................
...............................................................................
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….

15

...............................................................................
ดํา เนินการตามแผน
2

การอบรมเรื่ อง
"การประหยัดพลังงาน
ง่ายๆด้วยมือเรา"

ไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก..................................
...............................................................................

43

ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
...............................................................................

4.6.2.2 ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (3) ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่กิจกรรมได้ถูกดําเนินการและเป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนินการ กรณี ที่กิจกรรมไม่ได้ถูกดําเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน
3) ช่องล่าช้า กรณี ที่กิจกรรมได้ถูกดําเนินการแต่ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนพนักงานที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ช่อง (5) ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)
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ตัวอย่ าง สรุ ปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรม
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ลําดับที่

ชื่อหลัชืก่อสูกิตจกรรม
ร/กจิ กรรม

สถานภาพการดํา เนินการ

จํจําานวนผู
นวนผูเ้ ข้า
ร่ วมกิ
จกรรม
อบรม

หมายเหตุ

ดํา เนินการตามแผน
1

กจิ กรรม
"ประกวดคํา ขวัญการ
อนุรักษ์พลังงาน"

ไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก..................................
...............................................................................

50

ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
...............................................................................
ดํา เนินการตามแผน

2

ก ิจกรรม
"สัปดาห์การอนุรักษ์
พลังงาน"

ไม่ได้ดาํ เนินการ เนื่องจาก ในรอบเดือนมี order
เข้ามาเร่งด่วน จึงทํา ให้ตอ้ งยกเลิกกจิ กรรม
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
...............................................................................
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ควรเสนอเข้าที่
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4.7

การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน

4.7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กร
ให้ใส่ เอกสารคําสัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ต้องมีการระบุอาํ นาจหน้าที่
ของคณะผูต้ รวจประเมินฯ พร้อมแนบสําเนาคําสัง่ แต่งตั้งที่อ่านได้ชดั เจน
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

นายบัณฑิต ศึกษา
นายองอาจ เสริ มนิสยั
นายชอุ่ม จันทร์หอม
นางชลดา แสนดี
นางโสภา เป็ นนิจ

14 มี.ค. 2561

นางสาวปรารถนา หวังงดีดี
นางสาวปรารถนา

ตําแหน่ง ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
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4.7.2 เผยแพร่ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กร
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง พร้อมแนบรู ป
ถ่ายหรื อหลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครัง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไ้ ด้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครัง

ระดับของผูไ้ ด้รับ…….
อืนๆ(ระบุ) ……………..

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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4.7.3 ผลการตรวจประเมินภายใน
ให้ระบุผลการตรวจติดตามการดําเนิ นการจัดการพลังงานภายในองค์กรโดยให้ทาํ การตรวจประเมินตาม
ข้อกําหนดทั้ง 8 ข้อ
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) สิ่ งที่ตอ้ งมีเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ให้ระบุขอ้ มูลต่างๆ ที่ตอ้ งการให้รายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ามี)
ช่อง (2) ผลการตรวจสอบ มีให้เลือก 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องมี (กรณี ที่ตรวจสอบพบว่ามีเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น)
2) ช่องไม่มี (กรณี ที่ตรวจสอบไม่พบเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น) โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย
ในช่อง
ช่อง (3) ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด มีให้เลือก 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องครบ (กรณี ที่เอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด)
2) ช่ องไม่ครบ (กรณี ที่เอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น มีความไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกําหนด)
ช่อง (4) ให้ระบุขอ้ ควรปรั บปรุ ง/ข้อเสนอแนะ ที่ ทางคณะผูต้ รวจประเมิ นการจัดการพลังงานภายใน
องค์กรพบว่าเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น ควรทําการแก้ไขหรื อเพิ่มเติม เพื่อให้เป็ นไป
ตามข้อ กํา หนด (ถ้า มี ) จะต้อ งมี ก ารลงนามรั บ รองของประธานคณะผูต้ รวจประเมิ น การจัด
การพลังงานภายในองค์กรด้วย
ตัวอย่ าง การตรวจติดตามการจัดการพลังงาน

ข้ อกําหนด

(1)

(2)

สิ่ งทีต่ ้ องมีเอกสาร/หลั กฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ
มี

1. คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน

ไม่ มี

(3)

(4)

ความถูกต้ อง
ครบถ้ วนตาม
ข้ อกําหนด
ครบ ไม่ ครบ

ข้ อควรปรับปรุง/ข้ อเสนอแนะ

1. คําสัง่ แต่งตัง้ คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ทีร่ ะบุโครงสร้าง อํานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะทํางาน





ประกาศแต่งตัง้ คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ควรทบทวนความเหมาะสมอยู่เ สมอ

2. เอกสารทีแ่ สดงถึงการเผยแพร่ค ําสัง่ แต่งตัง้ คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงานให้บคุ ลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ





ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทวถึ
ั่ งมากขึ้น
ตามแผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ช ัดเจนยิ่งขึ้น





ควรมีการประเมินอีกครั้งตอนสิ้นปี เ พื่อตรวจสอบถึง
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละหัวข้อของตาราง EMM





ประกาศนโยบายอนุ รกั ษ์พลังงานควรทบทวนความ
เหมาะสมอยู่เ สมอ





ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทวถึ
ั่ งมากขึ้น
ตามแผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ช ัดเจนยิ่งขึ้น

3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
2. การประเมินสถานภาพการ 1. ผลการประเมินการดําเนิ นงานด้านพลังงานทีผ่ า่ นมา โดยใช้ ตารางการ
จัดการพลังงานเบือ้ งต้น
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)
2. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
3. นโยบายอนุ รกั ษ์พลังงาน

1. นโยบายอนุ รกั ษ์พลังงาน
2. เอกสารทีแ่ สดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุ รกั ษ์พลังงานให้บคุ ลากร
รับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
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(1)
ข้ อกําหนด

(2)

สิ่ งทีต่ ้ องมีเอกสาร/หลั กฐาน

มี
4. การประเมินศักยภาพการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน

(3)

(4)

ความถูกต้ องครบถ้ วน
ผลการตรวจสอบ
ตามข้ อกําหนด
ไม่ มี

ครบ

ข้ อควรปรับปรุง/ข้ อเสนอแนะ

ไม่ ค รบ

1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร





2. การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์





3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์





ควรจัดทําเอกสารประเมินย่อยๆให้ครบทุกเรื่อง

1. มาตรการและเป้าหมายในการดําเนิ นการอนุ รกั ษ์พลังงาน





ควรมีมาตรการทีไ่ ด้เ สนอมาจากแต่ละแผนก/ทีมงานย่อย

2. แผนการอนุ รกั ษ์พลังงานด้านไฟฟ้ า





ควรจัดให้มีมาตรการด้านไฟฟ้ าเพิม่

3. แผนการอนุ รกั ษ์พลังงานด้านความร้อน





ควรจัดให้มีมาตรการด้านความร้อนเพิ่ม

4. แผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน





ควรจัดให้มีการให้ความรูก้ ับพนักงานระดับล่าง





ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทวถึ
ั่ งมากขึ้นตาม
แผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ช ัดเจนยิง่ ขึ้น









4. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................
5. การกําหนดเป้าหมายและ
แผนอนุ รกั ษ์พลังงาน

5. อื่น ๆ (ระบุ) การเผยแพร่
6. การดําเนิ นการตามแผน 1. ผลการดําเนิ นการตามมาตรการอนุ รกั ษ์พลังงาน
อนุ รกั ษ์พลังงาน การ
2. ผลการตรวจสอบและวิเ คราะห์ การปฏิบ ัติตามเป้าหมายและ
ตรวจสอบและวิเ คราะห์
แผนอนุ รกั ษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้ า
การปฏิบ ัติตามเป้าหมาย
3. ผลการตรวจสอบและวิเ คราะห์ การปฏิบ ัติตามเป้าหมายและ
และแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน
แผนอนุ รกั ษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านความร้อน



4. ผลการติดตามการดําเนิ นการตามแผนฝึ กอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน
5. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................

ข้ อกําหนด

ควรมีเ อกสาร/หลักฐาน เพื่อพิสูจน์ ความถูกต้องของ
ตัวเลขผลประหยัด
ควรนําเสนอเข้าทีป่ ระชุมทบทวน เพื่อพิจารณาให้
ดําเนิ นการมาตรการด้านความร้อนในปี ถดั ไปหรือไม่
ควรนําเสนอเข้าทีป่ ระชุมทบทวน เพื่อพิจารณาให้จัด
สัปดาห์ การอนุ รกั ษ์พลังงานในปี ถดั ไปหรือไม่







(1)

(2)

(3)

(4)

สิ่ งทีต่ ้ องมีเอกสาร/หลั กฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ

ความถูกต้ องครบถ้ วน
ตามข้ อกําหนด

ข้ อควรปรับปรุง/ข้ อเสนอแนะ

มี
7. การตรวจติดตามและประเมิน 1. คําสัง่ แต่งตัง้ คณะผู ้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร
2. รายงานผลการตรวจประเมิน
3. อื่น ๆ (ระบุ) การเผยแพร่
8. การทบทวน วิเ คราะห์ และ 1. แผนการทบทวนการดําเนิ นงานการจัดการพลังงาน
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน
2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเ คราะห์ และแนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
3. อื่น ๆ (ระบุ) การเผยแพร่

ไม่ มี

ครบ

ไม่ ครบ
ประกาศแต่งตัง้ คณะผู ้ตรวจประเมินภายในควร
ทบทวนความเหมาะสมอยู่เ สมอ













ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทวถึ
ั่ งมากขึ้น
ตามแผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ช ัดเจนยิ่งขึ้น





ควรทําแผนและขออนุ มตั ใิ ห้เ รียบร้อย โดยแจ้งให้
ตัวแทนจากหน่ วยงานต่างๆ เข้ามารับทราบด้วย









ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทวถึ
ั่ งมากขึ้น
ตามแผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ช ัดเจนยิง่ ขึ้น

ลงชือ ....................................................................
(

นายบัณฑิต ศึกษา

)

ประธานคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
วันที 20/12/2555
20/12/2561
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4.8

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงานอนุรักษ์ พลังงาน

4.8.1 แผนการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานประจําปี รอบจัดทํารายงาน
ให้ใส่ ปี พ.ศ. ที่คณะทํางานได้ดาํ เนินการทบทวนการจัดการพลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ครั้งที่ ให้ระบุตวั เลขที่ คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้ดาํ เนินการทบทวนการดําเนินงาน
การจัดการพลังงาน
ช่อง (2) เดือน แบ่งเป็ น 12 ช่องย่อย โดยระบุชื่อเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือนโดยเริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคมไป
จนถึงเดือนธันวาคมของปี รอบจัดทํารายงาน โดยใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องเดือนที่ได้
ดําเนินการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงานในแต่ละครั้ง
(1)
ครั้งที่

(2)
2561
ปี 2555
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

1

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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4.8.2 เอกสารวาระการประชุ มทบทวนด้ านการจัดการพลังงาน
ให้ใส่ วาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงานในแต่ละครั้งที่มีการดําเนินการ
ตัวอย่ าง วาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 1
เรื่ อง การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2561

วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2561

4-54

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2562

4.8.3

สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

ให้ใส่ ปี พ.ศ. ที่คณะทํางานได้ดาํ เนินการสรุ ปผลการทบทวนการจัดการพลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ผลการทบทวน มีให้เลือก 2 ช่อง คือ
1) ช่องเหมาะสม (กรณี ที่องค์กรได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดด้านการจัดการพลังงานนั้นๆ อย่าง
ครบถ้วนและเป็ นไปตามที่กาํ หนด)
2) ช่องควรปรับปรุ ง (กรณี ที่องค์กรไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดด้านการจัดการพลังงานนั้นๆ
อย่างครบถ้วนและไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนด)
โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง
ช่อง (2) ให้ระบุรายละเอียด/เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่ต่างๆ ที่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้
ตรวจพบว่าองค์กรได้ดาํ เนินการจัดการพลังงานในแต่ละข้อกําหนด
ช่อง (3) ให้ระบุขอ้ เสนอแนะ/วิธีการปรับปรุ ง เพื่อให้การดําเนินการด้านการพลังงานในแต่ละข้อ
กําหนดให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด (ถ้ามี)
ช่อง (4) ให้ระบุรายละเอียด/ข้อมูลอื่นๆ เพิม่ เติม (ถ้ามี)
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ตัวอย่ าง การบันทึกผลสรุ ปการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
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4.8.4 เผยแพร่ สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง พร้อมแนบรู ป
ถ่ายหรื อหลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครัง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไ้ ด้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครัง

ระดับของผูไ้ ด้รับ…….
อืนๆ(ระบุ) ……………..

\
ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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4.9 ภาคผนวก
4.9.1 ภาคผนวก ก ข้ อมูลระบบไฟฟ้ าปี ปัจจุบนั
ก.1 ข้ อมูล เครื่ องวัดไฟฟ้ าและหม้ อแปลงไฟฟ้ า แสดงรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)
ช่อง (5)

รายละเอียด
ให้ระบุหมายเลขผูใ้ ช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุหมายเลขเครื่ องวัดไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุประเภทของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุอตั ราการใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุขนาดและจํานวนของหม้อแปลงไฟฟ้า ตามที่ได้รับอนุ มตั ิจากการไฟฟ้าหรื อผู ้ จําหน่ าย
ไฟฟ้า

ตัวอย่ าง ข้อมูลระบบไฟฟ้า
(1)
ลําดับที่

1

หมายเลข
ผูใ้ ช้ไฟฟ้า

9857 020001096208

(2)

(3)

(4)

(5)

หมายเลข
ประเภท
อัตรา
เครื่ องวัดไฟฟ้า ผูใ้ ช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

23047044

ปกติ
TOD
TOU

4.2.3

รวม

หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด
ขนาด
ขนาด

1,000 kVA จํานวน
1,250 kVA จํานวน
350 kVA จํานวน

2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

3,600 kVA

4.9.2

ภาคผนวก ข ข้ อมูลผลผลิตในรอบปี ทีผ่ ่ านมา และในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
ข.1 ปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์ แสดงปริ มาณผลิตภัณฑ์ในรอบปี ที่ผา่ นมา และในรอบปี
ที่จดั ทํารายงาน กรณี มีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์

ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานดําเนินการผลิต กรณี ที่โรงงานควบคุมมีการผลิตมากกว่า
หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ระบุผลิตภัณฑ์หลักก่อนแล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์รอง
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานดําเนินการผลิต
ช่อง (3) ให้ระบุกาํ ลังการผลิ ตติ ดตั้งที่สามารถผลิ ตได้ในรอบปี (ผลรวมของกําลังการผลิ ตติดตั้งตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม) พร้อมระบุหน่วยให้ชดั เจน
ช่อง (4) ให้ระบุปริ มาณผลผลิตที่ผลิตได้จริ งทั้งปี (ผลรวมของปริ มาณผลผลิตจริ งตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม) ในรอบปี ที่ผา่ นมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
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ตัวอย่ าง ปริ มาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์

ข.2 ข้ อมูลการผลิต แสดงรายละเอียดข้อมูลการผลิตในรอบปี ที่ผา่ นมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
กรณี มีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์
แถวที่
แถว (1)
แถว (2)
แถว (3)
แถว (4)
แถว (5)
แถว (6)
แถว (7)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่และชื่อของผลิตภัณฑ์
ให้ระบุชื่อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
เดือนที่ผลิต
ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงทํางานจริ งในแต่ละเดือน
ให้ระบุหน่วยของผลผลิตที่ได้
ให้ระบุปริ มาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละเดือน
ให้ระบุกาํ ลังการผลิตติดตั้งที่สามารถผลิตได้ในแต่ละเดือน ซึ่ งคํานวณได้จาก อัตราการผลิตเฉลี่ย
สู งสุ ดในรอบปี (หน่วย/ชัว่ โมง) x (24 ชัว่ โมง/วัน) x จํานวนวันในเดือนโดยไม่หกั วันหยุด
ตัวอย่ างการคํานวณ
จากข้อมูลปริ มาณผลผลิตและชัว่ โมงการทํางานจริ งในเดือนมกราคม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 4,696.51
ตัน และ 696 ชัว่ โมง ตามลําดับ อัตราการผลิตเฉลี่ยต่อชัว่ โมงในเดือนดังกล่าวคํานวณได้ดงั นี้
อัตราการผลิตเฉลี่ย = (4,696.51 ตัน) / (696 ชัว่ โมง)
= 6.75 ตัน/ชัว่ โมง
และจากตัวอย่างข้างต้น เมื่อทําการคํานวณอัตราการผลิ ตเฉลี่ยตั้งแต่เดื อนมกราคมถึ งเดื อน
ธันวาคมจะพบว่า ค่ าอัต ราการผลิต เฉลี่ย สู งสุ ดมีค่าเท่ ากับ 7.38 ตัน/ชั่ วโมง ในเดือนสิ งหาคม
นัน่ เอง
ดังนั้นค่ากําลังการผลิตติดตั้งของเดือนมกราคม สามารถคํานวณได้ดงั นี้
ค่ากําลังการผลิตติดตั้ง = (7.38 ตัน/ชัว่ โมง) x (24 ชัว่ โมง/วัน) x (31 วัน/เดือน)
= 5,490.86 ตัน/เดือน
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ตัวอย่ าง ตารางข้อมูลการผลิต
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

4.9.3

ภาคผนวก ค ข้ อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าในรอบปี ทีผ่ ่ านมา และในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
ค.1 ข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า ให้ระบุขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี ที่จดั ทํา
รายงานมาตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรื อผูจ้ าํ หน่าย
ไฟฟ้าที่เรี ยกเก็บในเดือนนั้น แต่ไม่รวมไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเอง กรณี มีการติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าเพื่อซื้ อไฟฟ้า จาก
การไฟฟ้า หรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งมิเตอร์ข้ ึนไป ให้แยกกรอกข้อมูลออกเป็ นรายมิเตอร์
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) พลังไฟฟ้าสู งสุ ด แบ่งออกเป็ น 4 ช่องย่อย คือ
1) ช่อง P
2) ช่อง PP/OP1
3) ช่อง OP/OP2
ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดตามที่ ปรากฏในใบเสร็ จรั บเงิ นค่าไฟฟ้ าซึ่ งเรี ยกเก็บจากการไฟฟ้ าหรื อผู ้
จําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ โดย
อัตราปกติ: ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ด (On peak) ในช่อง P
อัตรา TOD (อัตราตามช่วงเวลาของวัน): ให้ระบุค่า On Peak, ค่า Partial Peak และค่า
Off peak ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ
อัตรา TOU (อัตราตามช่วงเวลาของการใช้): ให้ระบุค่า Peak, ค่า Off Peak 1 และ ค่า Off
peak 2 ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ
4) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่าย (บาท) ตามที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า ซึ่ งเรี ยกเก็บจากการไฟฟ้า
หรื อผู ้ จําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ กรณี ผูใ้ ช้ไฟฟ้าอัตรา TOD หรื อ TOU ให้รวมค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้า
สู งสุ ดทั้ง 3 ช่วงเวลาเป็ นจํานวนเดียว
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ช่อง (2) พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง
1) ช่องปริ มาณ ให้ระบุค่าปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้าที่เรี ยกเก็บจากการไฟฟ้า
หรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ กรณี ของผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภท TOU ให้รวมปริ มาณพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2
ช่วงเวลา (Peak และ Off peak) เป็ นค่าเดียว
2) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า ที่เรี ยกเก็บจากการไฟฟ้าหรื อผูจ้ าํ หน่าย
ไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ
ช่อง (3) ให้ระบุค่าไฟฟ้ารวมโดยนําค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้าสู งสุ ดในช่อง (1) มารวมกับค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่อง
(2) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าผันแปรหรื อ Ft ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าบริ การ และภาษี เป็ นต้น
ช่อง (4) ให้ระบุค่าตัวประกอบภาระ (คํานวณได้ จากการค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุ ด (kW) และค่าพลังงาน
ไฟฟ้าซึ่งระบุในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า)
ตัวอย่ างการคํานวณ
สมมติ ค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดและปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าจากใบเสร็ จรั บเงิ นค่าไฟฟ้ าในเดื อ น
มกราคมซึ่ งมี 31 วัน เท่ากับ 1,703 กิโลวัตต์ และ 846,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/เดือน ตามลําดับ ดังนั้นค่าตัว
ประกอบภาระในเดือนนี้คาํ นวณได้จาก
ค่าตัวประกอบภาระ = [ปริ มาณพลังงานไฟฟ้า] / [ค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น ] x 100 %
= [846,000 kWh/เดือน / (1,703 kWh x 24 ชัว่ โมง/วัน x 31 วัน /เดือน)] x 100 %
= 66.77 %
ช่อง (5) ให้ระบุค่าไฟฟ้าเฉลี่ย โดยนําค่าไฟฟ้ารวมในช่อง (3) หารปริ มาณพลังงานไฟฟ้าในช่องที่ (2)
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ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด
เดือน

P

PP/OP1

OP/OP2

(กิ โลวัตต์) (กิ โลวัตต์) (กิ โลวัตต์)
ม.ค.

1,460

4,140

2,200

พลังงานไฟฟ้า
ค่าใช้จ่าย

ปริมาณ

ค่าใช้จ่าย

(บาท)

(กิ โลวัตต์-ชัวโมง)

(บาท)

407,636.8

1,047,200
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1,744,635.20

ค่าไฟฟ้ารวม

ค่าตัวประกอบภาระ

ค่าไฟฟ้าเฉลีย

(บาท)

(เปอร์เซนต์)

(บาท/กิ โลวัตต์-ชัวโมง)

3,339,957.49

34.00

3.19
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ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (ต่อ)

4.9.4 ภาคผนวก ง ข้ อมูลปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี ทีผ่ ่ านมา และในรอบปี ที่
จัดทํารายงาน
ง.1 แสดงข้ อมูลการใช้ เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ให้ระบุขอ้ มูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิง ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง และราคาเชื้อเพลิงในแต่ละเดือนในแต่ละรอบ
ปี โดยให้เริ่ มนับปริ มาณการใช้ต้ งั แต่วนั เริ่ มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดื อนนั้น หรื อใน
กรณี ใช้เชื้ อเพลิ งอื่ นที่ไม่มีระบุในตารางให้เขียนระบุเพิ่มเติม กรณี ที่มีการใช้น้ าํ มันเตา นํ้ามัน
เบนซิ น และนํ้ามันดีเซล ให้ระบุชนิ ดของนํ้ามันเตา นํ้ามันเบนซิ นหรื อแก๊สโซฮอลล์ และนํ้ามัน
ดีเซลที่ใช้ดว้ ย (ชนิดของนํ้ามันเตา ได้แก่ นํ้ามันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เป็ นต้น ชนิ ด
ของนํ้ามันเบนซิ น ได้แก่ เบนซิ น 95 และเบนซิ น 91 เป็ นต้น ชนิ ดของนํ้ามันดีเซล ได้แก่ นํ้ามัน
ดีเซลและนํ้ามันดีเซลบี 5 เป็ นต้น)
ช่อง (2) ให้ระบุค่าความร้อนตํ่า (Lower Heating Value) ของเชื้อเพลิงจากผูจ้ าํ หน่าย ในกรณี ไม่มีค่าความ
ร้ อนตํ่าจากผู ้ จําหน่ าย ให้ใช้ค่าความร้ อนเฉลี่ ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน(พพ.) กําหนด สําหรับค่าความร้ อนที่ พพ.กําหนด ให้อา้ งอิงตามรายงานประจําปี ของ
รายงานนํ้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทยของปี ล่าสุ ดที่ พพ. จัดทํา (ดูรายละเอียดในเว็ปไซด์ ของ
พพ. ที่ www.dede.go.th)
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ช่อง (3) ให้ระบุปริ มาณพลังงานรวม โดยนําค่าปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงรวมในรอบปี ในช่องที่ (1) คูณ ด้วย
ค่าความร้อนตํ่าหรื อค่าความร้อนเฉลี่ยของเชื้อเพลิงในช่องที่ (2) กรณี มีการใช้พลังงานหมุนเวียน
ให้ร ะบุ ชนิ ดของพลังงานหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายพลังงานลงในช่ องของพลังงานหมุ นเวียน
(พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ได้ จากไม้ ฟื น แกลบ กากอ้อย ชี วมวล นํ้า แสงอาทิตย์
ความร้อนใต้พิภพ ลม เป็ นต้น )
หมายเหตุ
1. ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ ง และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
โดยในส่ วนปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้แยกไปกรอกในภาคผนวก จ. แทน
2. การคํานวณหาค่าปริ มาณพลังงานรวมในช่อง (3) ของพลังงานที่ใช้แต่ละชนิดให้อยูใ่ นรู ปของค่า
ความร้อนในหน่วยของเมกะจูล เพื่อต้องการให้เป็นหน่วยเดียวกันและสามารถเปรี ยบเทียบกัน
ได้วา่ สัดส่ วนการใช้พลังงานแต่ละชนิดนั้นได้
ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

4.9.5

ภาคผนวก จ ข้ อมูลปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในรอบปี ทีผ่ ่ านมา และในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน

จ.1 ข้ อมูลการใช้ เชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า ในกรณี ที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าหรื อมีการผลิตไฟฟ้า
จากเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าของตนเอง ให้ระบุขอ้ มูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี จัดทํารายงานและ
รอบปี ที่ผ่านมา ให้ระบุเครื่ องหมาย  ในช่ อง ผลิตกระแสไฟฟ้ าอย่างเดี ยว (หมายถึงผลิตไฟฟ้ าใช้เอง
บางส่ วนหรื อทั้งหมดตลอดเวลา และรวมไปถึงการผลิตไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ ายด้วย) หรื อ  ในช่ อง ผลิต
ไฟฟ้าสํารองหรื อกรณี ฉุกเฉิ น (หมายถึงผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี ที่ระบบการจ่ายไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าหรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้าขัดข้อง) ในกรณี ที่มีเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่ องให้แยกกรอก
ข้อมูลเป็ นรายเครื่ อง หนึ่งตารางข้อมูลต่อหนึ่งเครื่ อง
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ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุเดือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ช่อง (2) ให้ระบุกาํ ลังผลิตติดตั้ง (Capacity) ของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าในหน่ วยกิ โลวัตต์ โดยดูจากคู่มือ
(Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตวั เครื่ อง
ช่อง (3) ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย
1) ช่ องชนิ ด ให้ร ะบุ ชนิ ดของเชื้ อเพลิ งหลักที่ ใช้ในเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าสําหรั บผลิ ตไฟฟ้ า
(เชื้อเพลิงหลัก หมายถึง เชื้อเพลิงที่ใช้เป็ นปริ มาณมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ที่ใช้
ในเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า)
2) ช่องปริ มาณ ให้ระบุปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้
เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดือน
3) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น ลิตร เป็ นต้น
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงการเดิ นเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าในแต่ละเดื อน โดยให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้น
ของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดือน
ช่อง (5) ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย
1) ช่องสําหรับใช้เอง ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และนํามาใช้เองในโรงงานของแต่ละ
เดื อนในหน่ วยกิ โลวัตต์-ชัว่ โมง โดยให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของเดื อน จนถึ งวันสิ้ นสุ ดของ
เดือน
2) ช่องสําหรับขาย ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้แล้วนําไปขายในแต่ละเดือนในหน่วย
กิโลวัตต์ -ชัว่ โมง (ถ้ามี)
ช่อง (6) ปริ มาณไอนํ้า ให้ระบุขอ้ มูลแรงดัน (บาร์ ) และอุณหภูมิ (C) ของไอนํ้าที่ผลิตได้และไอนํ้าที่ผลิต
เพื่อ จําหน่ า ย (ถ้ามี ) รวมถึ งให้ร ะบุ ปริ มาณไอนํ้า (ตัน) ที่ ผลิ ตได้ท้ งั หมดและปริ มาณไอนํ้า ที่
จําหน่ายออกไปในแต่ละเดือน
ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
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4.9.6

ภาคผนวก ฉ ข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในรอบปี ทีผ่ ่ านมา และในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน
ฉ.1 สั ดส่ วนการใช้ พ ลังงานแยกตามระบบไฟฟ้ า ให้ระบุสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี ที่
ผ่านมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แยกตามระบบ
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเฉพาะสัดส่ วนที่สูงของโรงงาน เช่น
1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
2) ระบบปรับอากาศสํานักงาน
3) ระบบทําความเย็น
4) ระบบการผลิต
5) ระบบอากาศอัด
6) ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี)
ช่อง (2) การใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องกิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ให้ระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบต่างๆ ที่มีใช้ในโรงงาน
สอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ ยอ่ ยที่
ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรื อได้จากการประเมินจากขนาดติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
โดยต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งให้มากที่สุด เช่น ต้องคํานึ งถึงสัดส่ วนของ
จํานวนอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละระบบที่เปิ ดใช้งานจริ งในแต่ละวัน จํานวนชัว่ โมงที่เปิ ดใช้งานต่อ
วัน จํานวนวันที่เปิ ดใช้งานต่อเดือน เป็ นต้น
2) ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละระบบซึ่ งเปรี ยบเทียบกับ
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานในรอบปี นั้นๆ
ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรื อการตรวจวัด
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ตัวอย่ าง สัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ

4.9.7

ภาคผนวก ช ข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ พลังงานความร้ อนในรอบปี ทีผ่ ่ านมา และในรอบปี ทีจ่ ัดทํารายงาน

ช.1 สั ดส่ วนการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ให้ระบุสดั ส่ วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรอบปี ที่ผา่ นมา และ
ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเฉพาะสัดส่ วนที่สูงของโรงงาน เช่น
1) ระบบผลิตไอนํ้า
2) ระบบน้ามันร้อน
3) ระบบเตาเผา
4) ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี) เช่น ระบบเตาหลอม เป็ นต้น
ช่อง (2) การใช้พลังงานเชื้อเพลิง แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องชนิดเชื้อเพลิง ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบ
2) ช่ องเมกะจู ล /ปี ให้ระบุการใช้พลังงานเชื้ อเพลิ งแยกตามระบบต่างๆที่ มีใช้ในโรงงาน
สอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงควรอ่านค่าจากมิเตอร์ วดั ปริ มาณการใช้
เชื้อเพลิงที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี)
3) ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในแต่ละระบบซึ่ งเปรี ยบเทียบ
กับปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนทั้งหมดของโรงงานในรอบปี นั้นๆ
ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรื อการตรวจวัด
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ตัวอย่ าง สัดส่ วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ

4.9.8

ภาคผนวก ซ การประเมินศักยภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ทมี่ ีนัยสํ าคัญเพื่อนําไปค้ นหามาตรการ
ซ.1 การประเมินศักยภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่มีนัย สํ าคัญ เพื่อนําไปค้นหามาตรการอนุ รักษ์
พลังงานโรงงานควบคุมได้ ดําเนิ นการโดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงาน ชัว่ โมงการทํางาน
และวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพและการสู ญเสี ยพลังงานในแต่ละเครื่ องจักร/อุ ปกรณ์หลักที่ มีการใช้ใน
โรงงานควบคุม
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่มีนยั สําคัญ
ช่อง (2) ให้ระบุประเภทพลังงานไฟฟ้า หรื อพลังงานความร้อน
ช่อง (3) ปริ มาณการใช้พลังงาน มีให้เลือก 5 ช่อง คือ คะแนน 1-5 (น้อยที่สุด -มากที่สุด)
ช่อง (4) ชัว่ โมงการใช้งาน มีให้เลือก 5 ช่อง คือ คะแนน 1-5 (น้อยที่สุด -มากที่สุด)
ช่อง (5) ศักยภาพการปรับปรุ ง มีให้เลือก 4 ช่อง คือ คะแนน 1-4 (น้อยที่สุด -มากที่สุด)
ช่อง (6) คะแนนรวม คิดจากผลคูณ ของช่อง (3) ช่อง (4) และช่อง (5)
ช่อง (7) ลําดับความสําคัญ พิจารณาจากคะแนนรวม เครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีคะแนนรวมมากที่สุด จะ
มี ลําดับความสําคัญเป็ น อันดับ 1 ส่ วนเครื่ องจักร/อุ ปกรณ์ ที่ มีคะแนนรวมรองมา จะมีลาํ ดับ
ความสําคัญรองลงมาตามลําดับ
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ตัวอย่ าง แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลัก

4.10 การตรวจสอบ รับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
4.10.1 ให้เจ้าของโรงงานควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุ มจัดให้มีการตรวจสอบและรั บรองการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูต้ รวจสอบและรับรองที่ข้ ึนทะเบียนกับ พพ.
4.10.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ของปี ที่ล่วงมาให้แก่อธิ บดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่
ในกรณี ที่ในปี ที่ล่วงมานั้นเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตอ้ งดําเนิ นการจัด
การพลังงานตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
4.10.3 รายงานดังกล่าวประกอบด้วย
- รายการตรวจสอบ (Check List)
- รายงานการจัดการพลังงาน
- แผ่น CD ไฟล์รายงาน
4.10.4 วิธีการส่ งรายงาน
- ส่ งด้วยตนเองที่ พพ.
- ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
ส่ ง อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
(วันลงทะเบียนถือเป็ นวันส่ งรายงาน)
หมายเหตุ คู่มือและรายงานการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอยู่ในภาคผนวก ง.
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เอกสารอ้ างอิง
[1] พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
[2] พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๐)
[3] กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
[4] กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
[5] ประกาศกระทรวง เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
[6] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ๒๕๕๔. คําแนะนําการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงานสําหรับอาคารควบคุม.
[7] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. ๒๕๕๔. คําแนะนําการจัดทํารายงานการจัด
การพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ก. 1 พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๕

สารบัญ
หนา
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
หมวด 1 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
หมวด 2 การอนุรักษพลังงานในอาคาร
หมวด 3 การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ
และสงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน
หมวด 4 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
หมวด 5 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ
หมวด 6 คาธรรมเนียมพิเศษ
หมวด 7 พนักงานเจาหนาที่
หมวด 8 การอุทธรณ
หมวด 9 บทกําหนดโทษ

2
5
7
9
9
13
14
16
17
17

1

พระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
-----------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รฐั สภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ พลังงาน ” หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งทีอ่ าจให
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 และนิวเคลียร เปนตน
“ เชื้อเพลิง ” หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้าํ มัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซ
ธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ น้ํามันเชื้อเพลิง ” หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอืน่ ๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกชื่อมาแลว และ
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ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
“ กาซ ” หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใชเปนกาซหุงตมหรือกาซไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ
“ โรงกลั่น ” หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตเลียมและสารละลายดวย
“ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
“ อนุรักษพลังงาน ” หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด
“ ตรวจสอบ ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล
“ โรงงาน ” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“ เจาของโรงงาน ” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย
“ อาคาร ” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“ เจาของอาคาร ” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย
“ กองทุน ” หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“ คณะกรรมการกองทุน ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
“ พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ อธิบดี ” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมอบหมาย
“ รัฐมนตรี ” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การพลังงาน
มาตรา ๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอาํ นาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรกั ษพลังงาน ตอ
คณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และมาตรา
๑๘
(๓) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๓

3

(๔) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
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 หนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหเจาหนาที่
นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น หรือสงโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียน
ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใด ๆ ใหสงโดยวิธีปด
หนังสือหรือคําสั่งไวในที่ทเี่ ห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอในหนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติ
ในทองที่นั้นก็ได
เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวาบุคคลนั้น
ไดรับหนังสือหรือคําสั่งนั้นแลว
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา การกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกีย่ วกับอํานาจหนาที่ของตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน มีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
-----------------------มาตรา ๗ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน ไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง
(๒) การปองกันการสูญเสียพลังงาน
(๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
(๔) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองการ
พลังงานไฟฟาสูงสุด ในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุด ของระบบการใชอุปกรณไฟฟา ใหเหมาะสมกับ
ภาระและวิธีการอื่น
(๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางาน
และวัสดุที่ชว ยในการอนุรักษพลังงาน
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ การกําหนอโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงาน
อยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กาํ หนดในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือน
เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผัน
หรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุมทราบโดยเร็ว
มาตรา ๙ เจาของโรงงานควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน
โรงงานของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีออกโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใด
แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบตั ิตาม
ภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับคําสั่งนั้น
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มาตรา ๑๑ นอกจากที่บัญญัติไวแลวในมาตรา ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมมีหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ อยางนอยหนึ่งคน
ประจําที่โรงงานควบคุมแตละแหง
(๒) สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน ใหแกกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน ตามแบบและระยะเวลาทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(๓) จัดใหมกี ารบันทึกขอมูลการใชพลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(๔) กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม และสงใหแกกรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงานตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามมาตรานี้ใหรัฐมนตรีออกโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ
มาตรา ๑๒ เจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน และแจงใหอธิบดีทราบ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมตามมาตรา ๘ ใชบังคับ ใน
กรณีที่เปนโรงงานควบคุมกอนวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตามมาตรา ๘ ใชบังคับ หรือนับแตวนั ที่เปน
โรงงานควบคุม ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘ ใช
บังคับ
มาตรา ๑๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานอยาง
นอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรกั ษพลังงาน หรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานจัดขึน้ หรือใหความเห็นชอบ
การรับรองของเจาของโรงงานควบคุม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๑๔ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชพลังงาน
เปนระยะ ๆ
(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
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(๓) รับรองขอมูล ที่เจาของโรงงานควบคุม สงใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ตามมาตรา ๑๑ (๒)
(๔) ควบคุมดูแลการบันทึกขอมูลตามมาตรา ๑๑ (๓) เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ไดและรับรองความถูกตองของการบันทึกดังกลาว
(๕) ชวยเจาของโรงงานควบคุม ในการกําหนดเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงานของ
โรงงานควบคุมตามมาตรา ๑๑ (๔)
(๖) รับรองผลการตรวจสอบหรือวิเคราะหตามมาตรา ๑๑ (๕)
(๗) ชวยเจาของโรงงานควบคุมปฏิบัติตามคําแนะนําของอธิบดีตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๕ เจาของโรงงานควบคุมตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลตามมาตรา ๑๑ (๓) ไวประจํา ณ
โรงงานควบคุมเปนเวลาไมนอยกวาหาป เพื่อประโยชนในการใชงานและในการตรวจสอบของพนักงาน
เจาหนาที่
มาตรา ๑๖ เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๑๑ (๔) ที่เจาของโรงงานควบคุมตองสง
ใหแกกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ใหมีรายละเอียดแสดงถึงแผนการดําเนินการของโรงงานควบคุมที่จะ
ใหการอนุรกั ษพลังงานในโรงงานบรรลุสูมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ-กระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๙
ถาอธิบดีเห็นวาเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวไมถูกตอง ใหอธิบดีมีหนาที่
ใหคําแนะนําเพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมแกไขใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งติดตามและเรงรัดใหเจาของ
โรงงานควบคุมดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานที่ไดแกไข
แลว

หมวด ๒
การอนุรักษพลังงานในอาคาร
--------------------มาตรา ๑๗ การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
(๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมภิ ายในอาคารใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
(๓) การใชวสั ดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของ
วัสดุกอสรางนัน้ ๆ
(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร
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(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และวิธีการใชพลังงาน
อยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(๑) คาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร
(๒) หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการประเมินหาคา การถายเทความรอนของวัสดุ
กอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร
(๓) มาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร
มาตรา ๒๐ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลวใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหบรรดาผูมีอาํ นาจหนาที่ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตาม
กฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูใ นทองที่ที่ยัง
มิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกีย่ วของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๒๑ เจาของอาคารควบคุมตองอนุรักษพลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน
อาคารของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 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
และสงเสริมการใชวัสดุเพื่ออนุรักษพลังงาน
----------------------------มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใช
วัสดุเพื่ออนุรกั ษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอาํ นาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช พลังงาน อัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
(๒) กําหนดวัสดุตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงาน
ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการ
อนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่งมีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได

หมวด ๔
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
-----------------------------มาตรา ๒๔ ใหจดั ตั้งกองทุนหนึ่งเรียกวา “ กองทุนเพือ่ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ” ใน
กระทรวงการคลัง เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชือ้ เพลิงตามจํานวนทีน่ ายกรัฐมนตรีกําหนด
(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่น ที่ไดรับจากภาคเอกชน ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
ใหกระทรวงการคลังเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจาย
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๕ เงินกองทุนใหใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) เปนเงินทุนหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ
(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพือ่ การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
(๓) เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรกั ษพลังงาน
(ข) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรกั ษพลังงาน และเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน
(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน หรือการ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
(ง) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา การ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
(๔) เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๖ องคกรเอกชนที่มีสิทธิ์ไดรับเงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๕ (๓) ตอง
มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มีกจิ กรรมเกีย่ วของโดยตรงกับการอนุรักษ
พลังงาน หรือการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม จากการอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวตั ถุประสงค
ในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว
มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายก
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ
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การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรูความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกีย่ วกับเศรษฐศาสตร การเงิน วิทยาการพลังงานและการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมดวย
มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุน
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ทั้งนี้
ตามแนวทาง หลักเกณฑ เงือ่ นไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
ตามมาตรา ๔ (๔)
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ หรือขอเงิน
อุดหนุนจากกองทุน
(๔) เสนออัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชือ้ เพลิง ตอคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
(๕) เสนอชนิดของน้ํามันเชือ้ เพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุน ตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
(๗) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ
(๘) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐(๒) ตามแนวทาง
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๘)
(๙) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการขอรับการสงเสริม และชวยเหลือตาม
มาตรา ๔๑
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้ อีกได
มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
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(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึน้ หรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตัง้ ไวแลวนั้น
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒดิ ํารงตําแหนงครบตามวาระแลว แตยังมิไดมกี าร
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ปฏิบตั ิหนาที่ไป
พลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๓๓ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทีป่ ระชุม ใหกรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้ าด
มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นได
ใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร สงเงินเขา
กองทุนตามปริมาณน้ํามันเชือ้ เพลิงที่ผลิตและจําหนายเพือ่ ใชในราชอาณาจักรในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสง แกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระภาษี
สรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชือ้ เพลิง ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสง แกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคาภาษีอากร
สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบทีก่ รมศุลกากรกําหนด
มาตรา ๓๗ ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตเลียมซึ่งเปน
ผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ สงเงินเขากองทุนในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
กําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมทรัพยากรธรณีพรอมกับการชําระ
คาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบทีก่ รมทรัพยากรธรณีกาํ หนด
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มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา
๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนทีต่ องสงใหกรมสรรพสามิตสําหรับ
ผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือกรมทรัพยากรธรณีสําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการป
โตเลียมซึ่งเปนผูผลิตไดจากการแยกกาซธรรมชาติ แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการใหมีการดําเนินคดีตาม
มาตรา ๕๘ โดยเร็ว
ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไมสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่งหรือสงภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนด นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอ
เดือนของจํานวนเงินดังกลาวตั้งแตวันที่ครบกําหนดสงและใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย
ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคสอง เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
มาตรา ๓๙ เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ใหถือเปนรายจาย
ตามประมวลรัษฎากร

หมวด ๕
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ
------------------------มาตรา ๔๐ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งมี
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุทจี่ ําเปนเพื่อการนัน้ ๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักร
หรืออุปกรณทมี่ ีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือไดดงั ตอไปนี้
(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๒๕ เจาของโรงงานหรือ
อาคาร สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมกี ารอนุรกั ษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่
จะจัดใหมเี ครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษ
พลังงานใหมสี ิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได
มาตรา ๔๑ คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหยนื่ ตอคณะกรรมการกองทุน
ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกองทุนกําหนด
ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือสถาบันใด
ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได
ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัตคิ ําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามแนวทาง
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๘) และแจงใหสว น
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ราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริมหรือใหความชวยเหลือแกผู
ไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป
ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผไู ดรับการสงเสริมและชวยเหลือ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ

หมวด ๖
คาธรรมเนียมพิเศษ
-------------------มาตรา ๔๒ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใช
บังคับ ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๙ ใชบังคับ หรือนับแตวนั ที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุม
ในหรือหลังวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ ใชบังคับ ถาเจาของโรงงานควบคุม หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว เจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุม แลวแตกรณี จะตองมีหนาที่ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามปริมาณไฟฟาทีซ่ ื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือ
การไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคาไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานครหลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค
แลวแตกรณี
มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิตและจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแก
โรงงานควบคุม
ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจายไฟฟา
คาใชจายในการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจา ยในการบํารุงรักษา คาใชจายในการบริหารความ
สูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอืน่ ๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและใหรวมถึงผลกระทบตอสภาวะ
แวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปนภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมภิ าคดวย
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มาตรา ๔๔ เมื่อมีกรณีที่ตอ งดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใชไฟฟา ตามมาตรา
๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมที่จะตองชําระคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่หนึ่งของ
เดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรบั แจงจากอธิบดี
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมภิ าคเปน
ผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือไดไปจากตน พรอม
กับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟา
มาตรา ๔๕ ในระหวางทีโ่ รงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ แก
โรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือใหระงับหรือลดการใหการสงเสริมหรือ
ชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลือ
อยูแลวไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๖ เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ได
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙ แลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ
เมื่ออธิบดีไดรบั แจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีพิจารณาภายในสามสิบวันวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาว ไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๙
หรือไม ในกรณีที่ไดมกี ารปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําสั่งยุตกิ ารเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
การยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือน
ถัดไป
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หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
------------------มาตรา ๔๗ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม มาใหถอยคําหรือแจง
ขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตามพระราช-บัญญัตินี้
ในการนี้ ใหมอี ํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพโรงงาน อาคาร เครื่องจักรและ
อุปกรณ และสิ่งที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและอาคารรวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของ
บุคคลใด ๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควร
เทาที่เปนไปไดไปเปนตัวอยางเพื่อการตรวจสอบได
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเกี่ยวของหรืออยูใ นสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา ๔๙ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๘
การอุทธรณ
------------------------มาตรา ๕๐ ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสาม ผูใดไมเห็นดวยกับหนังสือแจง
ดังกลาว ใหอทุ ธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคํา
วินิจฉัยใหผูยนื่ คํารองทราบแลว
มาตรา ๕๑ ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ผูใดไมเห็นดวยกับหนังสือแจงให
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง
การอุทธรณไมเปนเหตุทเุ ลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการ
ทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชวั่ คราว
มาตรา ๕๒ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
--------------------------มาตรา ๕๓ เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา ๘ วรรคสาม
อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนหาหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา ๕๔ เจาของโรงงานควบคุมผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่ง ตามมาตรา ๑๐ หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๑๐ ซึ่งไดนาํ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมืน่ บาท
มาตรา ๕๕ เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๑) หรือเจาของอาคารควบคุม
ผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๑ (๑) ซึ่งไดนาํ มาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองแสนบาท
มาตรา ๕๖ เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือ
มาตรา ๑๕ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือมาตรา ๑๕
ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
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มาตรา ๕๗ เจาของโรงงานควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน ตามมาตรา
๑๓ (๑) หรือ (๒) อันเปนเท็จ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรา ๑๓ (๑) หรือ (๒) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ อันเปนเท็จ หรือ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๖) อันเปน
เท็จ หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุมผูใดรับรองขอเท็จจริงตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) หรือ (๖)
ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๒ อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูใดไมสงเงินเขากองทุน หรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสง ตาม
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใดขัดขวาง หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิด ซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคล
กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบคุ คลนั้น
ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดนั้น
มาตรา ๖๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่รัฐมนตรี
แตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒใิ นทางกฏหมายสามคนมีอํานาจเปรียบเทียบไดและเมื่อ
ผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
กําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรค
หนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่อ
ตอบสนองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อัน
เปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบนั การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและ
การใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพและวัสดุทใี่ ชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ นัน้ ยังไม
สามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล
สงเสริม และชวยเหลือเกีย่ วกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธี
ปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานการกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการ
อนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการ
คนควาวิจัยเกีย่ วกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน
หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ก. 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พระราชบัญญั ตินี้มี บทบั ญญัติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํา กัดสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญั ตินี้ เรี ยกวา “พระราชบั ญญั ติก ารสง เสริ มการอนุ รัก ษพ ลัง งาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

“(๓) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ใหน ายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 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
ยกเวน จากการตองปฏิบัติใ นเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะกําหนดรายละเอียด
ทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเรื่องอื่นใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
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

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตองมีการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการ
อนุรักษพลังงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเรื่องอื่นใดที่เปนเรื่อง
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได”
มาตรา ๘ ใหย กเลิก ความในมาตรา ๒๑ แหง พระราชบั ญญั ติก ารสง เสริ มการอนุ รัก ษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ เพื่ อประโยชนใ นการอนุรั กษ พลั งงานในอาคารควบคุม ให รั ฐ มนตรีโ ดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ
(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคาร
ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ ใหยกเลิก มาตรา ๒๒ แห งพระราชบัญญัติการสงเสริม การอนุรัก ษพลังงาน
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
สงเสริมการใช วั สดุหรื ออุปกรณ เพื่ อการอนุ รั กษ พลั งงาน ให รั ฐมนตรีโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ
(๒) กําหนดเครื่องจักร หรื ออุปกรณ ตามประเภท ขนาด ปริ มาณการใชพลังงาน อั ตราการ
เปลี่ ยนแปลงพลั ง งาน และประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานอย า งใด เป น เครื่ อ งจั ก ร หรื อ อุ ป กรณ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิช าการ หรือเรื่องอื่นใด
ที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
ถ าคณะกรรมการมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใด
ตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้
ใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดําเนินการตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน”
ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสนิ ดังตอไปนี้
(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและปองกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
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(๕) เงิน หรือทรัพยสินอื่น ที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการเบิกจายเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๒๔/๑ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงิน จากกองทุน เพื่อ
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 และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ใหคณะกรรมการกองทุน มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุน มอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย
คําแนะนํา หรือความเห็น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน
ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิการตามมาตรา ๒๘ (๒) คณะกรรมการ
กองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุน
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ใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคลมาใหขอเท็จจริง
คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดตามความจําเปน
และใหนาํ มาตรา 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
หรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปน ผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงิน ทุกประเภทของ
กองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗
ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุนภายในเวลาที่กําหนดแก
กรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพื่อใชในราชอาณาจักร หรือ
กรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซึ่งกาซ
จากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรมสรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา ๕๘ โดยเร็ว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
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(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็น เองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้น สงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือ
ตามจํานวนที่ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนด
สงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต กรมศุลกากรหรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี
(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ตรวจพบวา
มีกรณีดังกลาว และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเงินเขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด
และผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือน
ของจํานวนเงินดังกลาวนับ แตวัน ที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุน จนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร 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) ใช บั ง คั บ ในกรณี ที่ เ ป น โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ก อ นหรื อ ในวั น ที่
กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีเปนโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม หลังวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ถาเจาของโรงงานควบคุม หรือ
เจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
ตามหมวดนี้”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาได
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) แลวใหแจงใหอธิบดีทราบ
ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑)
หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ใหอธิบดีมีคําสั่งยุติการเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
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คําสั่งยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวัน ที่
หนึ่งของเดือนถัดไป”
มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๓) ของมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
“(๓) ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ
และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา 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 และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๘/๒ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
ตามมาตรา ๔๗ (๓) อัน เปนเท็จ หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดให
ลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๘/๓ กรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม
มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๔๘/๔ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใ บอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอรัฐ มนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาต”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

“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 แหงพระราชบัญญัติ การสงเสริมการอนุรั กษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๘๗ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพ
ของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ตลอดจนการมอบหมายใหบุค คลหรือนิติบุค คลตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลังงานการใชพลังงาน
ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนัก งานเจาหนาที่
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ก. 3 พระราชกฤษฎีการกําหนด
อาคารควบคุม พ.ศ. 2538

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๓๘
ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพื่อประโยชนในการอนุรักษ
พลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อ
การศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ ที่มกี ารใชพลังงานดังตอไปนี้เปนอาคาร
ควบคุม
(๑) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากผู
จําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหนึ่ง
พันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
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(๒) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ใ ช ไ ฟฟ า จากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเอง
อยา งใดอยา งหนึ่ง หรือ รวมกัน ตั้ง แตวัน ที่ ๑ มกราคม ถึง วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมของปที่ผา นมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป
มาตรา ๔ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูล
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย
๓.๖๐
(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวย
เปน เมกะจูล/ป
hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง
ไอน้ํา (steam table) ทั่วไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ
ดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา
ของอาคาร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลือง
อื่น เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณพลังงาน
ไฟฟ า เทียบเทา 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 ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคาร
ที่ไดรับอนุมตั จิ ากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน
ขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช
ไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้าํ จากผูจําหนาย หรือพลังงานสิน้ เปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือ
ของตนเอง อยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สบิ ลานเมกะจูล
ขึ้นไป ใหเปนอาคารควบคุม และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้
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ก. 4 พระราชกฤษฎีการกําหนด
โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงานควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๐
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่ เ ปน การสมควรกํ าหนดโรงงานบางประเภทใหเ ป น โรงงานควบคุม เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
อนุรักษพลังงาน
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย ซึ ่ง แกไ ข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํา หนดหนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป น ต น ไป
มาตรา ๓

ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปนี้เปนโรงงานควบคุม
(๑) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู
จํา หนา ยพลัง งานใหใ ชเ ครื่อ งวัด ไฟฟา หรือ ใหติด ตั้ง หมอ แปลงไฟฟา ชุด เดีย วหรือ หลายชุด รวมกัน มี
ขนาดตั้งแตหนึ่งหมื่นกิโลวัตต หรือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
(๒) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ
ของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนา ยพลัง งานหรือ ของตนเอง อยา งหนึ่งอยา งใดหรือรวมกัน ตั้ง แตวัน ที่ ๑ มกราคมถึงวัน ที่ ๓๑
ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริม าณพลัง งานทั้ง หมดเทีย บเทาพลัง งานไฟฟาตั้ง แตสองรอ ยลา นเมกะจูลขึ้น
ไป
มาตรา ๔ เมื่อ พ น กํา หนดหนึ่ง ปนับ แต วั น ที่พ ระราชกฤษฎี ก านี้มี ผ ลใชบัง คั บ ใหโ รงงานที่ มี
การใชพลังงานดั งตอไปนี้ เป นโรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากที่ กําหนดตามมาตรา ๓
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(๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่ มี ข นาดตั้ ง แต ส ามพั น กิ โ ลวั ต ต แ ต ไ ม ถึ ง หนึ่ ง
หมื่นกิโลวัตต หรือตั้งแตสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหา
สิบกิโลโวลทแอมแปร
(๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีป ริ ม าณพลัง งานทั้ง หมดเที ย บเท า พลั ง งาน
ไฟฟ าตั้งแต หกสิ บ ลานเมกะจู ล แต ไ ม ถึงสองร อยลานเมกะจูล
มาตรา ๕ เมื่อพนกําหนดสองปนับ แตวันที่พ ระราชกฤษฎีกานี้มีผ ลใชบังคับ ใหโรงงานที่มีการ
ใชพลังงานดังตอไปนี้ เปนโรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔
(๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่ มี ข นาดตั้ ง แต ส องพั น กิ โ ลวั ต ต แ ต ไ ม ถึ ง สามพั น
กิโ ลวัต ต หรือตั้งแตสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลท
แอมแปร
(๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่ มี ป ริ ม าณพลั ง งานทั้ ง หมดเที ย บเท า พลั ง งาน
ไฟฟ า ตั้ ง แตสี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงหกสิบลานเมกะจูล
มาตรา ๖ เมื่อ พ น กํา หนดสามปนับ แตวัน ที่พ ระราชกฤษฎีก านี้มีผ ลใชบั ง คั บ ใหโ รงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปนี้ เปนโรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
(๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่ มี ข นาดตั้ ง แต ห นึ่ ง พั น กิ โ ลวั ต ต แ ต ไ ม ถึ ง สองพั น
กิ โ ลวั ต ต หรือตั้งแตหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลท
แอมแปร
(๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีป ริม าณพลั ง งานทั้ ง หมดเทีย บเท า พลัง งาน
ไฟฟาตั้ งแตยี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงสี่สิบลานเมกะจูล
มาตรา ๗ การคํา นวณปริ ม าณการใช พ ลั ง งานตามมาตรา ๓ (๒) มาตรา ๔ (๒) มาตรา ๕
(๒) และมาตรา ๖ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูลตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) กรณี ไ ฟฟา ใหคํา นวณปริม าณการใชไ ฟฟา เป น หนว ยกิโ ลวั ต ตชั่ว โมงแลว คูณ
ดว ย ๓.๖๐
(๒)
กรณี ค วามร อ นจากไอน้ํา ให คํา นวณปริ ม าณความร อ นจากไอน้ํา เป น
พลั ง งานไฟฟ า เที ย บเท า โดยใช สู ต รดั ง ต อ ไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff

โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา
หนวยเปน เมกะจูล/ป
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐

2 of 3

hs หมายถึง

คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน
จากตารางไอน้ํา (steam table) ทั่วไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส
และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓
เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัด
ปริมาณไอน้ําของโรงงานควบคุม
eff หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น
เปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณ
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 โรงงานใดที่ กํา หนดให เ ป น โรงงานควบคุ ม ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ แ ล ว มิ ใ ห นํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว
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มาตรา ๙ ให รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดลอ ม รัก ษาการ
ตามพระราชกฤษฎี กานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานที่
ไดรับ อนุมัติจ ากผูจํา หนา ยใหใ ชเ ครื่อ งวัด ไฟฟา หรือ ใหติด ตั้ง หมอ แปลงไฟฟา ชุด เดีย วหรือ หลายชุด
รวมกัน ขนาดตั้ง แตห นึ่ง พัน กิโ ลวัต ต หรือ หนึ่ง พัน หนึ่ง รอ ยเจ็ด สิบ หา กิโ ลโวลทแ อมแปรขึ้น ไป หรือ
โรงงานที่มีก ารใชไ ฟฟาจากระบบของผูจํา หนา ยพลังงาน ความรอ นจากไอน้ํา จากผูจํา หนา ยพลัง งาน
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไปใหเปนโรงงานควบคุม และโดยที่มาตรา
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนด
โรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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ก. 5 กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใ หใ ช บังคับ เมื่อพน กําหนดหนึ่งรอยยี่ สิบวัน นับ แตวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
ประเภทและขนาดของอาคาร
ขอ ๒ การก อ สร า งหรื อ ดั ด แปลงอาคารดั ง ต อ ไปนี้ หากมี ข นาดพื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลั ง เดี ย วกั น ตั้ ง แต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป ต อ งมี ก ารออกแบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

สถานศึกษา
สํานักงาน
อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา
หมวด ๒
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร
สวนที่ ๑
ระบบกรอบอาคาร

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร
(๑) คาการถา ยเทความรอ นรวมของผนัง ดานนอกของอาคารในสวนที่มีก ารปรับอากาศ
ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก
ประเภทอาคาร
ของอาคาร (วัตตตอตารางเมตร)
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
๕๐
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
๔๐
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด
๓๐
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ ใหคํานวณ
จากคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภท
ของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร
(วัตตตอตารางเมตร)
๑๕
๑๒
๑๐

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น
สวนที่ ๒
ระบบไฟฟาแสงสวาง
ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ
ประเภทอย า งเพี ย งพอ และเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคารหรื อ กฎหมายเฉพาะ
วาดวยการนั้นกําหนด
(๒) อุปกรณ ไฟฟา สําหรั บ ใชส องสว างภายในอาคารตองใชกําลั งไฟฟ าในแตละประเภท
ของอาคารมีคาไมเกินดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด
(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน)
๑๔
๑๘
๑๒

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

สวนที่ ๓
ระบบปรับอากาศ
ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ ประเภทและขนาดตาง ๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายใน
อาคาร ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สวนที่ ๔
อุปกรณผลิตน้ํารอน
ขอ ๖ อุ ป กรณ ผ ลิ ต น้ํ า ร อ นที่ ติ ด ตั้ ง ภายในอาคาร ต อ งมี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพขั้ น ต่ํ า และ
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ประเภท
คาประสิทธิภาพขั้นต่ํา (รอยละ)
หมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง (oil fired steam boiler)
๘๕
หม อ ต ม น้ํา ร อ นที่ ใ ช น้ํา มั น เป น เชื้ อ เพลิ ง (oil fired hot
water boiler)
๘๐
หมอไอน้ําที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง (gas fired steam boiler)
๘๐
๘๐
หมอตมน้ํารอนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง (gas fired hot water
boiler)

(๒) เครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน (air-source heat pump
water heater)
ภาวะพิกัด
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมิอากาศ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา
ลักษณะ
น้ําเขา
น้ําออก
การออกแบบ
(องศาเซลเซียส)
(ก) แบบที่ ๑
๓๐.๐
๕๐.๐
๓๐.๐
๓.๕
(ข) แบบที่ ๒
๓๐.๐
๖๐.๐
๓๐.๐
๓.๐

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

สวนที่ ๕
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร
ขอ ๗ การขออนุ ญ าตก อ สรา งหรื อดั ด แปลงอาคารตามข อ ๒ ที่ไ ม เ ป น ไปตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๑ สวนที่ ๒ หรือสวนที่ ๓ ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณา
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร
เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม
ของอาคารดังกลาวต่ํากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน ทิศทาง และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ
สวนที่ ๖
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ ของอาคาร
ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน
ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง
ภายในอาคารในพื้น ที่ตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือ นวาไมมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา มี การออกแบบสวิ ตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟ า
แสงสวางที่ใ ชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไมเกิน ๑.๕ เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น และ
(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม (๑) ตองมีคาประสิทธิผ ลของสัมประสิทธิ์
การบังแดด (effective shading coefficient) ไมนอยกวา ๐.๓ และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน
(light to solar gain) มากกวา ๑.๐ และพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม (๑) ตองไมนอยกวา
พื้นที่ผนังทึบ
ขอ ๙ อาคารที่ มี ก ารผลิ ต พลั ง งานไฟฟ าจากแสงอาทิ ตย เ พื่ อใช ใ นอาคาร สามารถนํ า
คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

หมวด ๓
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร
ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด ๒ ใหเปนไปตาม
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบั บนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญ ญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลัง งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญ ญัติ ใ ห รัฐ มนตรีว าการกระทรวงพลังงานโดยคํ า แนะนํา ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
ที่ จ ะทํ าการก อสร างหรื อดัด แปลงที่ ตอ งมีก ารออกแบบเพื่อการอนุ รัก ษ พลั งงาน และกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท หรือขนาดของอาคารดังกลาวเพื่อการอนุรัก ษ
พลังงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ก. 6 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใ หใ ชบังคับ เมื่อพน กําหนดหนึ่งรอยยี่ สิบวัน นับ แตวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน อาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ขอ ๓ ใหเจา ของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม จั ดใหมีก ารจัด การพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน
ในกรณีที่เปน การนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้งแรก ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
ขอ ๔ ในการจัด ทํานโยบายอนุรักษพ ลังงานเจ าของโรงงานควบคุ มหรือเจา ของอาคาร
ควบคุมอาจตั้งคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได
นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใ ชใ นโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
(๓) การแสดงเจตจํ า นงที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ แ ละ
การจัดการพลังงาน
(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
(๕) แนวทางในการจัด สรรทรั พยากรอย างมีป ระสิท ธิ ภาพในการดํ าเนิน การตามวิ ธีก าร
จัดการพลังงาน
ใหเจา ของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม จัด ใหมีการเผยแพรน โยบายอนุรัก ษ
พลังงาน โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม เพื่ อ ใหบุค ลากรของโรงงานควบคุ มหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานให ส อดคล อ งกั บ นโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก าร
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก
ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๓) ควบคุมดูแ ลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ
(๕) เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก าร
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา
(๖) สนั บ สนุ น เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ในการดํ า เนิ น การ
ตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม จัดใหมีการประเมิน ศักยภาพ
การอนุรั กษ พลัง งาน โดยการตรวจสอบและประเมิ น การใช พลั งงานที่มี นัย สําคั ญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุ รักษพ ลังงานของพลังงานที่ป ระสงคจะใหลดลง โดยกํ าหนดเปน ร อยละของปริม าณ
พลังงานที่ใ ชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลา
การดํ า เนิ น การ การลงทุ น และผลที่ ค าดว า จะได รั บ จากการดํ าเนิ น การ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุ ม ตองจั ดใหมี แ ผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจ กรรมเพื่อสง เสริม การอนุ รักษพ ลังงาน
โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เพื่ อ เป น การให ความรู แ ละสร า งจิ ต สํ า นึก ให เ กิ ดความตระหนั ก ถึง ผลกระทบจากการใชพ ลั ง งาน
และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม ต องจัดใหมีการตรวจ ติดตาม
และประเมิ น การจัด การพลัง งาน รวมถึง การทบทวน วิเ คราะห และแกไ ขขอ บกพร องของการ
จั ด การพลั ง งานตามช ว งเวลาที่ กํ า หนดอย า งเหมาะสมเป น ประจํ า อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง
วิธี การตรวจสอบและรับ รองให เป น ไปตามหลั กเกณฑ ขั้ น ตอน และวิ ธีก ารที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม สงรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น ให ส ง รายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ โดยที่เป นการสมควรกํ าหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการพลังงาน และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน ประกอบกับมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้ บังคับ เมื่อพ้น กําหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน นับแต่ วัน ประกาศใน
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) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
(ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลัง งานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญ าตหรือไม่เป็น ผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัต ถุประสงค์เพื่อประกอบธุร กิจ
หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
(ข) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (ง) และ (จ)
(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค)
(ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (จ)
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการซึ่งมีจํานวน หน้าที่ และคุณสมบัติ
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
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในเวลาเดียวกัน และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
ต้องดําเนินการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน
ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ในกรณี ที่ผู้ ข อรั บใบอนุ ญ าตไม่ แ ก้ ไขเพิ่ม เติ ม คํา ขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อไม่จั ด ส่ง เอกสารหรื อ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้ว นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ข อรับใบอนุญ าตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วน อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓
อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีท่อี ธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่อธิบดีมคี ําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี พร้อมด้ว ย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการ
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ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้นําความในข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดําเนินการ พร้อมส่ง
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคําว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต คํ า ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขจํ า นวน
ผู้ชํานาญการหรื อผู้ช่ว ยผู้ชํ านาญการ และคํา ขอรับ ใบแทนใบอนุญ าต ให้เ ป็น ไปตามแบบที่ อธิบ ดี
ประกาศกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อารักษ์ ชลธาร์นนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ 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
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทนพนัก งานเจ้าหน้าที่ได้ โดยการกําหนดคุณสมบัติ การขอรับ ใบอนุญาต
และการอนุญาตดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

ก. 7 ประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุม และอาคารควบคุม 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 และวิธีการจัด การพลังงานในโรงงานควบคุ ม
และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพ ลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บั ญญั ติใ หกระทํ าไดโดยอาศัย บทบั ญญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม ” หมายความวา อาคารที่มีพ ระราชกฤษฎีกากํา หนดใหเป นอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“องคกร” หมายความรวมถึง โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล

-๒“คณะทํ า งานด า นการจั ด การพลังงาน” หมายความว า กลุม บุ ค คลที่ ไ ด รับ การแต งตั้ งจาก
เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อเจ า ของอาคารควบคุ ม ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้น ตามกฎกระทรวงว า ด ว ยการกํา หนดมาตรฐาน
หลั กเกณฑ และวิธี การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดยมี หนา ที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
“อุปกรณ” หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร ระบบ หรืออุปกรณ นั้น
หมวด ๑
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ข อ ๒ ให เจา ของโรงงานควบคุ ม และเจา ของอาคารควบคุ ม ประเมิ นศักยภาพการอนุ รัก ษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว
การประเมินการใชพ ลัง งานที่มี นัยสํา คัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิ น ได แก ขนาด
การใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง
ขอ ๓ ในการดํา เนิน การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ
หรือบริการ และระดับอุปกรณ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) การประเมิ นระดับองคกร ให เจา ของโรงงานควบคุ มและเจา ของอาคารควบคุ ม
รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ตั้งแต เดือนมกราคมถึงเดือ น
ธันวาคมของปที่ผานมา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตตางๆ
ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร
ผลิตและบริการ

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ
ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน

-๓การผลิ ต สิ น ค า หรื อบริ ก าร โดยการวิ เ คราะห กระบวนการผลิ ต หรื อ การบริ การและหาค า การใช พ ลัง งาน
จําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้
(ก) โรงงานควบคุ ม ให ห าค า การใช พ ลั งงานจํ า เพาะโดยใช อั ต ราสว นของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต
(ข) อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัต ราสวนของปริมาณ
การใชพลัง งานทั้ งหมดต อป จจัยที่มีผลกระทบตอการใชพ ลังงานในอาคาร เชน จํา นวนหองพักที่จํา หนายได
ในกรณีของโรงแรม หรือจํา นวนผู ใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใ ชสอยที่
ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน
(๓) การประเมิ นระดั บ อุป กรณ ให ประเมิ น การใช พ ลังงานที่ มี นัยสํา คั ญ ของแต ล ะ
อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ
ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอีย ดและผลการประเมิ นศักยภาพการอนุรัก ษพ ลังงานตามหมวดนี้
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๒
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองดํ าเนินการจั ดทํ าเปาหมายและ
แผนอนุรั กษ พลั งงานสํา หรั บโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่ กํา หนดในข อ ๗ และข อ ๘
ตามลําดับ
ให นํ าเป า หมายและแผนอนุรักษ พลังงานที่ จัด ทํ าขึ้น ตามข อนี้รวมเป นสวนหนึ่งของรายงาน
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน และ

-๔มาตรการอนุรัก ษพ ลังงาน ซึ่ง รวบรวมหรือ จัด ทําตามหมวด ๑ มาใชประกอบการกํ าหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดวย
ขอ ๗ การจัดทํา เป าหมายการอนุรักษพ ลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อมาตรการอนุรัก ษพ ลังงานและตั วชี้ วัดความสําเร็จ ของเปาหมายการอนุรัก ษ
พลังงานแตละมาตรการ ซึ่งกําหนดเปน รอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริม าณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา
(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคื นทุ นในการดํ า เนิ นมาตรการอนุรักษพลังงานแต ล ะ
มาตรการ
ขอ ๘ แผนอนุรัก ษพ ลังงานตองจัด ทํ าขึ้น เพื่อให การดําเนินการบรรลุเ ป าหมายการอนุรัก ษ
พลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการด านไฟฟา และดานความรอน โดย
อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อมาตรการอนุรั กษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุ ม และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรัก ษพ ลังงานแตล ะมาตรการโดยระบุ
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ
(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุ มจัด ทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอย
ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

-๕(๔) ผูรับผิด ชอบในการฝ กอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสง เสริม
การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจา ของอาคารควบคุม เผยแพร แผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

หมวด ๓
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ควบคุม ดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพ ลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิ จกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานซึ่ งจัดทําขึ้ น
ตามหมวด ๒
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชน ในการควบคุม ดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจ าของโรงงานควบคุมและเจา ของ
อาคารควบคุ ม มอบหมายใหค ณะทํางานด านการจัด การพลังงานดํ าเนินการใหผูรับ ผิดชอบมาตรการอนุรัก ษ
พลังงานแต ละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม การอนุ รักษ
พลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดั งกลาวใหคณะทํา งานดา น
การจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับ รายงานตามขอ ๑๒ ใหค ณะทํ างานดานการจัดการพลัง งานตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม
การตรวจสอบและวิ เคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดํ าเนินการตามชว งเวลาที่เหมาะสมอยางน อย
สามเดื อ นต อ ครั้ง และให ดํ า เนินการเป น รายมาตรการตามที่ กํ าหนดในแผนอนุ รักษ พลัง งานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในกรณี ที่ ป รากฏจากการตรวจสอบและวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น การตามแผนดั ง กล า วว า
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม

-๖บรรลุผ ลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธี การที่นิยมใช และเชื่ อถือได และเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผล
การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป
ข อ ๑๔ เมื่ อ ได ต รวจสอบและวิ เคราะห ผ ลการดํ า เนิ นการตามเปา หมายและแผนอนุ รั ก ษ
พลั งงานตามข อ ๑๓ แลว ให เจา ของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุม ดําเนิน การใหคณะทํ างานดา น
การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดํา เนิ นการตามแผนอนุรักษ พลังงานแต ละมาตรการตามที่กํ าหนดใน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สรุ ปผลการติ ดตามการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ พลังงานโดยอยางนอยต องมี
รายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ(ถามี)
(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิ บัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ พลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ
ที่เกิดขึ้นจริง

(ข) ระยะเวลาดํ า เนิ นการมาตรการอนุ รั กษ พ ลั งงานตามแผนและระยะเวลา
(ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
(จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง
(ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ
(ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

(๓) สรุ ปผลการติ ดตามการดํ าเนิ นการของหลั กสู ตรการฝ กอบรมและกิ จกรรมเพื่ อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษ พลั งงาน สถานภาพการดําเนินการ ปญหาและอุ ปสรรคในการดําเนินการ(ถ ามี ) และ
จํานวนผูเขาอบรม
ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลั งงาน ที่ จั ด ทํ า ขึ้ นตามข อนี้ รวมเปน สว นหนึ่ง ของรายงานการจัด การพลังงานซึ่ง ต องจัด สงให แก อธิ บ ดี
ตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

-๗หมวด ๔
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

สวนที่ ๑
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๕ ให เจาของโรงงานควบคุ ม และเจาของอาคารควบคุ ม ดํ าเนิน การตรวจติ ด ตามและ
ประเมิ น การจั ด การพลั ง งาน โดยกระทํ า ในลั ก ษณะของการตรวจสอบภายในอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะทํา งานดานการจัดการพลังงานประชุม รวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล
อยา งนอยสองคนซึ่ งมีความรูและความเขา ใจในวิธีการจัดการพลังงาน มี ความเป นกลาง และเป นอิสระในการ
ดําเนินการ
(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําสั่งแตงตั้ง
คณะผูต รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพร ให บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง
(๓) คณะผูตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัต ิตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้
(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(ข) การประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั ง งานเบื้ อ งต น ในกรณี ที่ นํ า วิ ธี
การจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก
(ค) การมี น โยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรซึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ
โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน
(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

-๘(จ) การมีเปา หมายและแผนอนุรักษพ ลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉ) การดํ าเนิน การตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ข อ ๑๖ เพื่ อ ประโยชน ใ นการตรวจติ ด ตามและประเมิ น การจัด การพลัง งานตามหมวดนี้
ใหค ณะทํ างานด านการจั ดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุม รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ที่ เ กี่ย วข องกับ การจัด การพลังงานในโรงงานควบคุ ม หรือ อาคารควบคุ ม และจัด ส งให ค ณะผู ต รวจประเมิ น
การจัดการพลังงานภายในองคกร
ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดํา เนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ ๑๖ วามีและครบถวนหรือไม ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถาม
หรือสัม ภาษณ บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัด ทําสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ
จัด การพลัง งานพรอมลงลายมือ ชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจั ดการพลังงานภายในองคกร สงให
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ให เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํา ผลสรุ ปการตรวจติดตามและประเมิน
การจั ดการพลังงานที่ค ณะผูตรวจประเมินการจั ด การพลังงานภายในองคกรจัด ทําขึ้น ตามวรรคหนึ่งรวมเป น
สวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
สวนที่ ๒
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๘ หลังจากที่ค ณะผูตรวจประเมินการจั ดการพลังงานภายในองค กรไดดําเนินการตรวจ
ติด ตามและประเมินการจัด การพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ ม
ทบทวน วิ เ คราะห และแก ไ ขข อ บกพร อ งของการจั ด การพลั ง งานของโรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม
ตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยนําผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

- ๙ตามขอ ๑๗ มาวิ เคราะหค วามเหมาะสม และแนวทางการปรับ ปรุง การดํา เนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัด การพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุ ม จั ด ประชุ ม ภายในองค ก รเพื่ อ สรุ ป ผลการทบทวน วิ เ คราะห แ ละแก ไ ขข อ บกพร อ งของ
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเ จาของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคาร
ควบคุ มทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวง
กําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง
หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ พร อ มแนวทางการปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ ง
แตละขั้นตอน
การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ข อ ๑๙ ใหเ จา ของโรงงานควบคุ ม และเจา ของอาคารควบคุ ม นํ าผลการทบทวน วิ เคราะห
และแก ไขข อบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับ ปรุง และพัฒนาการจัดการพลังงานให มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น
และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองนั้นโดยเร็ว
ขอ ๒๐ ใหเจา ของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจน
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม หรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจา ของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัด ขึ้นตามขอ ๑๘ เปน สว นหนึ่งของรายงานการจั ดการพลังงานซึ่ง ต อง
จัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
หมวด ๕
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป

- ๑๐ ในกรณีที่อธิบดี ไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผู ดําเนินการตรวจสอบและรับ รอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่ รายงานการจัด การพลังงานดังกลา วสามารถไดรับการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได
ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํ ารายงานการจัดการพลังงานซึ่ง
จัดทําขึ้นตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานที่ตองจัดสงใหแก
อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิ จารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึง
การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังตอไปนี้
(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพ ลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๖) การดํ าเนิ นการตามแผนอนุรัก ษพ ลังงาน การตรวจสอบและวิเ คราะหก ารปฏิบั ติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(๘) การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ข อ ๒๔ การตรวจสอบความถูก ต องและครบถวนของรายงานการจัด การพลังงาน
ตามขอ ๒๓ มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้

- ๑๑ (๑) พิ จารณาความสอดคลองในการดํ าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุ ม
หรืออาคารควบคุ ม กับ ข อกํ า หนดของวิธี การจัด การพลังงานโดยต องมี ห ลั กฐานและเอกสาร การสัม ภาษณ
บุคลากรที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) เกณฑก ารพิ จารณาความสอดคลองกับ ข อ กํา หนดของวิธี การจัด การพลัง งาน
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ปฏิบัติต ามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา
ผานการตรวจสอบ
(๓) เกณฑก ารพิจารณาความไมส อดคล องกับขอกํา หนดของวิธีการจัด การพลั งงาน
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคารควบคุ มปฏิบั ติตามขอกําหนดไม ครบทุ กขอ หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลา วไมสอดคลองกับขอกําหนด โดยแบงความไมสอดคลอง
ออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้
(ก) ประเภทรายแรง(Major) หมายถึง การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ
พลั ง งาน หรื อ ไม มี ห ลั ก ฐานการปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามข อ ใด ข อ หนึ่ ง ของวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งานที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวง
การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก
(ก.๑) การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร
การไมกํา หนดอํา นาจหนาที่และความรับ ผิด ชอบของคณะทํ างานด านการจั ดการพลังงานตามที่ กํา หนดไวใน
กฎกระทรวง
(ก.๒) การไม ป ระเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั ง งานเบื้ อ งต น ทั้ ง ใน
หน วยงานยอยตามโครงสรา งและภาพรวมของโรงงานควบคุ ม หรืออาคารควบคุ ม ในกรณี ที่มี การนํา วิธี การ
จัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก
(ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดนโยบาย
อนุรั กษพลังงานใหมี สาระสําคัญตามที่กําหนดไว ในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลั งงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้

- ๑๒ (ก.๔) การไมกํา หนดเปาหมายและแผนอนุ รัก ษพลัง งานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๕) การไมดําเนิน การตรวจสอบและวิเ คราะหการปฏิบัติตามเปา หมาย
และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํา หนดในประกาศนี้ การไมต ิดตามผลการดําเนินการของ
การฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๖) การไมมีคําสั่งแตงตั้ งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกรเปนเอกสาร การไมต รวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
การไมทบทวน วิเคราะห และแกไ ขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลั กเกณฑ และวิธี การที่กํา หนดใน
ประกาศนี้ การไมนํ าผลการตรวจติด ตามและประเมิ นการจัด การพลังงานนําเสนอคณะทํ างานด านการจัดการ
พลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป การไมมีผลการทบทวน
วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
(ก.๗) การไม เ ผยแพรคํ า สั่งแต งตั้ งคณะทํ า งานด า นการจัด การพลังงาน
การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงการไมเผยแพรในเรื่อง
ของนโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดๆ ให
บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ในกรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งาน
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ
(ข) ประเภทไมรา ยแรง(Minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบัติจริง ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ
การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก
(ข.๑) การมีคํา สั่ง แตงตั้ งคณะทํา งานด านการจั ดการพลัง งาน การมีคํ าสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษพ ลังงานเปนเอกสารแตยังไมได
ลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

- ๑๓ (ข.๒) การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํา งานดา น
การจั ดการพลังงานสอดคลอ งกั บสาระสําคัญบางข อตามที่ กํา หนดไวในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพ
การจัดการพลังงานเบื้องตน ไมค รบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือ
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต นไมครบทุกองคประกอบตามที่กํา หนด การกํา หนดนโยบาย
อนุ รักษ ส อดคลองกับ สาระสํา คั ญ บางขอ ตามที่ กํา หนดในกฎกระทรวง มี การประเมิ น ศักยภาพการอนุรัก ษ
พลั ง งาน การตรวจประเมิ น การจัด การพลั ง งาน และการทบทวน วิ เ คราะห และแกไ ขข อ บกพร องของ
การจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
(ข.๓) ผลการตรวจวัด และวิ เคราะหข อมู ลที่ ได จากการประเมินศัก ยภาพ
การอนุรักษพ ลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเ คราะหข อมูลที่ ใชในการกํา หนดมาตรการอนุรัก ษพลังงาน
ดานไฟฟาและดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(ข.๔) มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําสั่ง
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพ ลังงานดว ยวิ ธีการใดวิธีการหนึ่งแลว แต บุค ลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง เปนตน
ในกรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งาน
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา ผานการตรวจสอบ
แตตองแกไขในปตอไป
ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคาร
ควบคุมตามขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดํา เนินการจัดการพลังงานในกรณี
ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การไม ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดของวิ ธี ก าร
จั ด การพลั ง งานหรื อ ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดแล ว โดยไม พ บข อ บกพร อ ง แต มี โ อกาสที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
การดําเนินการในแตละขั้นตอนใหดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม

- ๑๔ ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดําเนินการ
ตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินวา
มีหรือไมมีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐาน
กับขอกําหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไมสอดคลองในกรณีรา ยแรง หรือไมรายแรง และขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานแตละขั้นตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด
ให เจาของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคารควบคุมนํา รายการตรวจสอบการจัดการพลั งงาน
ที่จัด ทํา ขึ้นตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัด สง
ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ข อ ๒๗ ให ผู ต รวจสอบและรับ รองจัด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การ
พลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอ
๒๖ มาจัด ทําเปนผลสรุป การตรวจสอบและรั บรองการจัด การพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
ซึ่งอย างนอยตอ งมีรายละเอียดประกอบดว ย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ การจัด ทํารายงานดั งกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมื อชื่อรั บรองโดยผูต รวจสอบและ
รับ รอง พรอ มทั้ งผูชํานาญการและผูชว ยผูชํา นาญการที่ ดําเนินการตรวจสอบและรับ รองการจั ดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
หมวด ๖
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ มสงรายงานผลการตรวจสอบและ
รับ รองการจัดการพลัง งานตามขอ ๒๗ ใหแ กอ ธิบ ดีภายในเดือนมีน าคมของทุกป การจัด สง รายงานดัง กล าว
ตองประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑ และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ ๒๖
ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจั ดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้

- ๑๕ (๑) นําสงดวยตนเอง
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปน
วันสงรายงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

ก. 8 แบบฟอร์ม
รายงานการจัด การพลังงาน

รายงาน
การจัดการพลังงาน
ประจําปี 25xx

ชือนิตบิ ุคคล:

บริษัท ................ จํากัด

ชือโรงงานควบคุม: โรงงาน……………..
TSIC-ID:

……………………………..

ส่งรายงาน ภายในมีน าคม ปี 25yy

ใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุม บริษัท ................ จํากัด
1. ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่า
ได้ดาํ เนินการจัดการพลังงานให้เป็ นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชือ ………………………………….
( ……………….…. )
วันที ....../……....../…….....

2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ดาํ เนินการจัดการ
พลังงานให้เป็ นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชือ ………………………………….
( ……………….…. )
ตําแหน่ง ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ทะเบียนเลขที …........
วันที ....../……....../…….......

ลงชือ …………….…….
( ……………….…. )
ตําแหน่ง ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ทะเบียนเลขที …..... ....
วันที ....../……....../…….......

3. เจ้าของโรงงานควบคุม
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของโรงงานควบคุม/ผูร้ บั มอบอํานาจ ขอรับรองว่าได้ดาํ เนินการจัดการ
พลังงานให้เป็ นไปตามทีกฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชือ ………………………………….
( ……………….…. )
วันที ....../……....../…….....

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลเบืองต้น

1

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขันตอนที 1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ขันตอนที 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบืองต้น

3
3
7
8

ขันตอนที 3

นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน

ขันตอนที 4

การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน

10

ขันตอนที 5

การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน และแผนการฝึ กอบรมและ
กิจกรรมเพือส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน

25

ขันตอนที 6

การดําเนินการตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน และแผนการฝึ กอบรมและ
กิจกรรมเพือส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน

37

ขันตอนที 7

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

55

ขันตอนที 8

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

60

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.

แผนการดําเนินการมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปี ขา้ งหน้า

ภาคผนวก ข.

เอกสารประกอบอืนๆ

ข้อมูลเบืองต้น
ข้อมูลทัวไป
1 ชือนิติบคุ คล :
บริษัท ................ จํากัด
ชือโรงงานควบคุม : โรงงาน……………..
TSIC-ID : ……………………………..
2

ระบุกลุม่ โรงงานควบคุม ดังนี
กลุ่มที 1 (ขนาดเล็ก) : โรงงานควบคุมทีใช้เครืองวัดไฟฟ้าหรือติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสามพัน
ห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรือโรงงานควบคุมทีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํา หรือพลังงานสินเปลืองอืนๆ
โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตํากว่าหกสิบล้านเมกะจูล/ปี
กลุ่มที 2 (ขนาดใหญ่): โรงงานควบคุมทีใช้เครืองวัดไฟฟ้าหรือติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันตังแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสามพันห้า
ร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขนไปหรื
ึ
อโรงงานควบคุมทีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํา หรือพลังงานสินเปลืองอืนๆ
โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตังแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปี ขนไป
ึ

3

ทีอยู่โรงงาน
เลขที ................หมู่ ........... ถนน ..................................... ตําบล .........................
อําเภอ ................... .......... จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์: .................. โทรสาร: ……............ อีเมล: ….....................

4

ทีอยู่สาํ นักงาน
เลขที ................หมู่ ........... ถนน ..................................... ตําบล .........................
อําเภอ ................... .......... จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์: .................. โทรสาร: ……............ อีเมล: ….....................

1

5

6
7

8

ประเภทอุตสาหกรรม
หิน กรวด ดิน ทราย
กระดาษ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

อาหาร เครืองดืมและยาสูบ
เคมี
การผลิตอืนๆ

สิงทอ
อโลหะ
การไฟฟ้าและก๊าซ

โรงงานเริมดําเนินการผลิต เมือ …………..
….…..คน
จํานวนพนักงาน
จํานวน
……... แผนก/ฝ่ าย
เวลาทํางาน
ส่วนสํานักงาน: จํานวนชัวโมงทํางาน
- ชัวโมง/วัน
จํานวนวันทํางาน
- วัน/ปี
- ชัวโมง/ปี
รวมจํานวนชัวโมงทํางาน
- ชัวโมง/วัน
ส่วนโรงงาน:
จํานวนชัวโมงทํางาน
จํานวนวันทํางาน
- วัน/ปี
- ชัวโมง/ปี
รวมจํานวนชัวโมงทํางาน
สําหรับโรงงานทีไม่ได้ดาํ เนินการผลิตต่อเนืองตลอดทังปี ระบุระยะเวลาทีดําเนินการจริง
…………….. ถึง เดือน …………………… รวมเป็ น ……….
ตังแต่ เดือน
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
ชือ-นามสกุล

ลําดับที

คุณสมบัติ***

ไม้
โลหะ
การประปา

เดือน

ทะเบียนเลขที

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

1

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

2

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

3

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้าน
เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานสามัญ
(ก) พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
เป็ นผูไ้ ด้รบั ปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรกั ษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของ
(ข) โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
(ค)

ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานอาวุโส

(ง)

เป็ นผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานหรือการฝึ กอบรมทีมีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกันทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ
เป็ นผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมหลักสูตรผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(จ)

เป็ นผูท้ ีสอบได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดจากการจัดสอบผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน ซึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

(ก)

อนุรกั ษ์พลังงาน
เป็ นผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรมหลักสูตรผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ทีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(ข)

เป็ นผูท้ ีสอบได้ตามเกณฑ์ทีกําหนดจากการจัดสอบผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน ซึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน

2

ข้อ มูล ด้านการจัด การพลังงาน
ขันตอนที 1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 โครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่ผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน)

รู ปที 1-1 ผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

3

1.2 การแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน และอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ

(ใส่คาํ สังแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน)

รู ปที 1-2 คําสังแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ
โปรดแนบสําเนาคําสังแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน และอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ
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1.3 วิธีการเผยแพร่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครัง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไ้ ด้รบั ….. คน

สัปดาห์ละ ….. ครัง

ระดับของผูไ้ ด้รบั …….
อืนๆ(ระบุ) ……………..

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ทีแสดงถึงการเผยแพร่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทํางานฯ วิธีการที 1)
(ก) .......(ให้ระบุวธิ ีการเผยแพร่)............................................
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(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทํางานฯ วิธีการที 2)
(ข) .......(ให้ระบุวธิ ีการเผยแพร่)............................................
รู ปที 1-3 ภาพการเผยแพร่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพิมจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิมเติม
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ขันตอนที 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบืองต้น
ผลการประเมิน สถานภาพการจัด การพลังงานเบืองต้น
ปี ทีดําเนิน การประเมิน พ.ศ....................................
ตารางที 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร

ระดับ
คะแนน

4

3

2

1

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

การจัดองค์กร

การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

มีนโยบายการจัดการพลังงานจากฝ่ าย มีการจัดองค์กรและเป็ นโครงสร้างส่วน มีการประสานงานระหว่างผูร้ บั ผิดชอบ
บริหารและถือเป็ นส่วนหนึงของนโยบาย หนึงของฝ่ ายบริหารกําหนดหน้าทีความ ด้านพลังงาน และทีมงานทุกระดับ
อย่างสมําเสมอ
ของบริษัท
รับผิดชอบไว้ชดั เจน

กําหนดเป้าหมายทีครอบคลุม ติดตาม
ผล หาข้อผิดพลาดประเมินผล และ
ควบคุมการใช้งบประมาณ

มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็ นครัง
คราวจากฝ่ ายบริหาร

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานรายงาน
คณะกรรมการอนุรกั ษ์พลังงานเป็ น
โดยตรงต่อคณะกรรมการจัด
ช่องทางหลักในการดําเนินงาน
การพลังงาน ซึงประกอบด้วย หัวหน้า
ฝ่ ายต่างๆ

แจ้งผลการใช้ พลังงานจากมิเตอร์ ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรกั ษ์
ย่อยให้แต่ละฝ่ ายทราบ แต่ไม่มีการแจ้ง พลังงาน และให้มีการประชาสัมพันธ์
ถึงผลการประหยัด
อย่างสมําเสมอ

ไม่มีการกําหนดนโยบายทีชัดเจน โดย
ผูบ้ ริหารหรือผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน

มีผรู้ บั ผิดชอบด้านพลังงานรายงานต่อ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สายงาน
บังคับบัญชาไม่ชดั เจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็ นผูด้ าํ เนินการ ทํารายงานติดตามประเมินผล โดยดู
จากมิเตอร์ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เข้ามาเกียวข้องกับการตังงบประมาณ

ไม่มีแนวทางปฏิบตั ิทีทําไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขต
หน้าทีความรับผิดชอบจํากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็ นทางการระหว่าง มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการใช้ แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็ น
วิศวกรกับผูใ้ ช้พลังงาน (พนักงาน)
พลังงานเพือใช้กันภายในฝ่ ายวิศวกรรม ทางการเพือส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีนโยบายที ชัดเจน

ไม่มีผรู้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน

ไม่มีการติดต่อกับผูใ้ ช้พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการ
ใช้พลังงาน

0

ประชาสัมพันธ์คณ
ุ ค่าของการประหยัด จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดย
พลังงาน และผลการดําเนินงานของการ พิจารณาถึงความสําคัญของโครงการ
จัดการพลังงาน

จัดฝึ กอบรมให้พนักงานรับทราบเป็ น
ครังคราว

ใช้ระยะเวลา คุม้ ทุนเป็ นหลักในการ
พิจารณาการลงทุน

ลงทุนโดยดูมาตรการทีมีระยะเวลาคุม้
ทุนเร็ว

พิจารณาเฉพาะมาตรการทีลงทุนตํา

ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบืองต้นประเมินจาก..................แผนก ของจํานวนทังหมด...........แผนก หรือบุคลากรจํานวน.................คน
จากทังหมด...................คน คิดเป็ นร้อยละ ............
2. ในกรณีทีโรงงานควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบทีสอง ในขันตอนนีโรงงานควบคุมจะดําเนินการหรือไม่ดาํ เนินการก็ได้ หากดําเนินการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนืองทุกๆปี จะทําให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานทีมีการเปลียนแปลงได้ดียิงขึน
3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของโรงงานควบคุม หากทางโรงงานมีวิธีการอืนทีเหมาะสมกว่า ก็สามารถนํามาใช้แทนตารางด้านบนได้
7

การลงทุน

ขันตอนที 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
เพือแสดงเจตจํานงและความมุ่งมันในการดําเนินการด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน โรงงานควบคุมได้
กําหนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึงสอดคล้องกับ
สถานภาพการใช้พลังงานและเหมาะสมกับโรงงานควบคุม ดังต่อไปนี

(ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน)

รู ปที 3-1 นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
หมายเหตุ
โปรดแนบสําเนาคําสังประกาศนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
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ภาคผนวก ข
กฎกระทรวง และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน

ข. 1 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้ าที่
และจํานวนของผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงาน
พ.ศ. 2552

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๐
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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน อาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศ วกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผ ลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๓) เปน ผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
(๔) เปน ผูสําเร็จการฝ กอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม
ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
การรั บ รองของเจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ตาม (๑) หรื อ (๒)
ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บํ า รุ ง รั ก ษาและตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ ใ ช พ ลั ง งาน
เปนระยะ ๆ
(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
(๓) ช ว ยเจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ในการจั ด การพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม
(๔) ช ว ยเจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี
ตามมาตรา ๑๐
ขอ ๔ เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ต อ งจั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ แตวัน ที่เปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ก) โรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ ไ ด รั บอนุ มั ติ จากผู จํา หน า ยพลั ง งานให ใ ช
เครื่ อ งวั ด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ด เดี ย วหรื อ หลายชุ ด รวมกั น มี ข นาดต่ํ า กว า
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร หรือ
(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวาหกสิบลานเมกะจูล
(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวาสองคน โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕)
สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒
(ก) โรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ ไ ด รั บอนุ มั ติ จากผู จํา หน า ยพลั ง งานให ใ ช
เครื่ อ งวั ด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ด เดี ย วหรื อ หลายชุ ด รวมกั น มี ข นาดตั้ ง แต
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ
(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลขึ้นไป
ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพน จากหนาที่ อัน ทําใหโรงงานควบคุมหรื อ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
(๒) จั ด ให มีผู รั บ ผิด ชอบด า นพลั ง งานขึ้ น แทนภายในเก า สิ บวั น นั บแต วั น ที่ ผู รั บผิ ด ชอบ
ดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๖ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๑) (ก)
หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณ สมบัติตามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแ ลว
ให แ จ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบ และให ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานดั ง กล า วเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ตามวรรคหนึ่ ง ยั ง มิ ไ ด จั ด ให มี
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณ สมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว
ให แ จ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบ และให ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานดั ง กล า วเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้
เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จั ด ใ ห มี ผู รั บ ผิ ด ช อบด า นพลั ง งานตาม จํ า น วน แ ละคุ ณ สม บั ติ ต าม ที่ กํ า หน ด
ในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ 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) อยูกอนหรือในวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๑) และ (๒)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใ ช บังคับ ใหเจา ของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม จั ดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณ สมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาดังกลาวได
โดยไมใชความผิ ดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 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 วิธี ก ารแจ ง การแต ง ตั้ง ผู รั บ ผิด ชอบดา นพลัง งานพร อ มทั้ งเอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๒๑ (๒)
แหงพระราชบัญญั ติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มี อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให เจ าของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัด ใหมีผูรับผิดชอบด านพลั งงานประจํา ในโรงงานควบคุม
หรื อ อาคารควบคุ ม แต ล ะแห ง ตลอดจนกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละหน า ที่ ข องผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ข. 2 หนังสือแจ้งแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
ด้านพลังงาน

แบบ บพช.๑
เลขทีร่ บั ..................................................
วันที.่ ......เดือน.......................พ.ศ...........
ลงชื่อ....................................ผูร้ บั หนังสือ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่

หนังสื อแจ้ งแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
วันที่........เดือน....................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ..................
อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................................ในฐานะ..................................................
ของบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด.....................................................................................................ตั้งอยูเ่ ลขที่.......................
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................
โทรศัพท์............................................... โทรสาร............................................อีเมล...........................................................
ตามหนังสื อรับรองของสานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั .................................................................................................
ทะเบียนเลขที่.............................................................และหนังสื อมอบอานาจลงวันที่..........เดือน.................พ.ศ.............
ซึ่งเป็ นเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ....................................................................TSIC-ID.............................
ตั้งอยูต่ ามแผนที่แนบท้ายหนังสื อนี้ เลขที่.................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน..................................................ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.............................
ขอแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจาโรงงานควบคุ ม/อาคารควบคุ มของผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งต่อ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
๑. ขอแจ้งว่า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ.....................ปี
สัญชาติ............................หมายเลขประจาตัวประชาชน....................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................ตาบล/แขวง..........................
อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร..................................................อีเมล..........................................................
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจาโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดังกล่าวข้างต้น ตามหลักฐาน
การตกลงยินยอมเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานที่แนบท้ายหนังสื อนี้

แบบ บพช.๑
๒. ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................เป็ นผูท้ ี่มี
คุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ กาหนด
ในข้อที่ได้ทาเครื่ องหมาย [  ] ไว้เป็ นสาคัญ ดังนี้
[ ] ๒.๑ เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งและมีประสบการณ์การทางานในโรงงานหรื อ
อาคารอย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุม
[ ] ๒.๒ เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางวิ ทยาศาสตร์ โดยมี ผลงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
[ ] ๒.๓ เป็ นผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมด้า นการอนุ รัก ษ์พ ลัง งานหรื อการฝึ กอบรมที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์
คล้ายคลึงกันที่อธิ บดีให้ความเห็นชอบ
[ ] ๒.๔ เป็ นผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรื อการฝึ กอบรมที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิ บดีให้ความเห็นชอบ
[ ] ๒.๕ เป็ นผูท้ ี่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่ งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความและหลักฐานทั้งหมดที่แจ้งมานี้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผูแ้ จ้ง
(
)
ตาแหน่ง...........................................................
ประทับตรานิติบุคคล

แบบ บพช.๑
หมายเหตุ
๑. การแจ้งการแต่งตั้ง ผูแ้ จ้งจะต้องเป็ นเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรื อเป็ นผูท้ ี่มีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลหรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบ
อานาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสื อมอบอานาจเป็ นหลักฐานซึ่ งสามารถใช้แบบหนังสื อมอบอานาจตามตัวอย่างแนบท้าย บพช.๑ หรื อ
จัดทาขึ้นใหม่โดยมีสาระสาคัญครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ก็ได้
๒. ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ได้รับอนุ มตั ิจากผูจ้ าหน่ ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ า หรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าชุ ดเดี ยวหรื อหลาย
ชุดรวมกัน มีขนาดต่ากว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรื อ ๓,๕๓๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ หรื อใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนจากไอน้ า หรื อพลังงาน
สิ้ นเปลืองอื่ น จากผูจ้ าหน่ ายพลังงาน หรื อของตนเองอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ถึ ง วันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของปี ที่ผา่ นมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ าต่ากว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผรู้ ับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน
ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒
๓. ให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ได้รับอนุ มตั ิจากผูจ้ าหน่ ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ า หรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าชุ ดเดี ยวหรื อหลาย
ชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรื อ ๓,๕๓๐ กิ โลโวลต์แอมแปร์ ข้ ึนไป หรื อใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนจากไอน้ า หรื อ
พลังงานสิ้ นเปลื องอื่น จากผูจ้ าหน่ายพลังงาน หรื อของตนเองอย่างหนึ่ งอย่างใดหรื อหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ถึ ง วันที่ ๓๑
ธันวาคมของปี ที่ผา่ นมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผรู้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อยหนึ่ งคนต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ั บผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโสหรื อการฝึ กอบรมที่ มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่ อธิ บดี ให้ความเห็ นชอบตามข้อ ๒.๔ หรื อเป็ นผูท้ ี่ สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามข้อ ๒.๕ สาหรับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานที่เหลือต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อหนึ่งข้อใดในข้อ ๒
๔. แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผูแ้ จ้ง และรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. แนบหลักฐานทะเบียนการค้า โดยผูแ้ จ้งเป็ นผูร้ ับรองสาเนาถูกต้อง กรณี ผแู้ จ้งมิได้เป็ นนิติบุคคล
๖. แนบหลักฐานหนังสื อรับรองของสานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั ที่ออกไว้ไม่เกิ น ๖ เดือน กรณี เป็ นนิ ติบุคคลโดยผูแ้ จ้งเป็ นผูร้ ับรองสาเนา
ถูกต้อง
๗. ผูแ้ จ้งจะต้องรับรองความถูกต้องของแผนที่แสดงที่ต้ งั โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
๘. แบบ บพช.๑ ใช้ สาหรับแจ้ งแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้เพียง ๑ คน/ชุ ด เท่ านั้น

เอกสารแนบ บเอกสารแนบ บพช.๑
แผนทีแ่ สดงทีต่ ้งั โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ของ...............................................................

ขอรับรองว่า ที่ต้ งั ของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ตั้งอยูใ่ นตามแผนที่น้ ี จริ งทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูแ้ จ้ง
(
)
ตาแหน่ง.........................................................
ประทับตรานิติบุคคล

เอกสารแนบ บพช.๑
หนังสื อรับเป็ นผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
วันที่..........เดือน....................พ.ศ............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................อายุ.................ปี
สัญชาติ..............................................หมายเลขประจาตัวประชาชน..................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่................. หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร............................................
อีเมล......................................................จบการศึกษาระดับ.......................................................เมื่อ ปี พ.ศ.......................
คณะ...........................................................................สาขาวิชา..........................................................................................
สถาบันการศึกษา...............................................................................................เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติสามารถทางานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานตามหลักฐานที่แนบท้ายหนังสื อนี้ ได้ตกลงรับเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจาโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมชื่อ..............................................................ของบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด...................................................
ตั้งแต่วนั ที่..............เดือน................................พ.ศ....................เป็ นต้นไป
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อ
หน้าพยาน
ลงชื่อ....................................................................ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
(
)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(
)
หมายเหตุ

หลักฐานแนบท้ ายหนังสื อรับเป็ นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
๑. ภาพถ่ายวุฒิบตั รการศึกษาและรั บรองสาเนาถู กต้อง พร้ อมหนังสื อรับรองผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ หรื อ บพช.๓
กรณี มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ หรื อข้อ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
๒. ภาพถ่ายวุฒิบตั รการศึกษาและวุฒิบตั รการฝึ กอบรม ด้านการอนุ รักษ์พลังงานหรื อการฝึ กอบรม ที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึ งกันที่ อธิ บดี กรม
พัฒนาฯให้ความเห็นชอบ และรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๓ ในแบบ บพช.๑
๓. ภาพถ่ายวุฒิบตั รการศึกษาและวุฒิบตั รการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรื อการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึ งกัน
ที่อธิบดีกรมพัฒนาฯให้ความเห็นชอบ และรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๔ ในแบบ บพช.๑
๔. ภาพถ่ายวุฒิบตั รการศึกษาและใบประกาศที่ระบุวา่ สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งจัดโดยกรมพัฒนา
ฯ และรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๕ ในแบบ บพช.๑
๕. ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผูถ้ ูกแจ้งแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน และรับรองสาเนา
ถูกต้อง

เอกสารแนบ บพช.๑
ติดอากร
๓๐.๐๐ บาท

หนังสื อมอบอานาจ
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...........

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ.............
อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................ในฐานะ......................................................
ของบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด...............................................................................ตั้งอยูแ่ ลขที่....................หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................
จังหวัด.............................ขอมอบอานาจให้(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................อายุ..........ปี
สัญชาติ...........อยูบ่ า้ นเลขที่...........ตรอก/ซอย........................ถนน.............................ตาบล/แขวง...................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................เป็ นผูม้ ีอานาจดาเนิ นการดังต่อไปนี้
๑. แจ้งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามแบบ บพช.๑
๒. แจ้งรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ และ/หรื อแบบ บพช.๓
ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
การใดที่ ผรู ้ ั บมอบอานาจกระทาไปภายใต้ขอบข่ายที่ ได้รับอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอยอมรั บผิดผูกพันเสมื อนได้
กระทาด้วยตัวเองทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐานทั้งผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.......................................................ผูม้ อบอานาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................ ...............)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(.......................................................)
หมายเหตุ
๑. หนังสื อมอบอานาจฉบับนี้ใช้ในกรณี ที่เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรื อผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุ คคลไม่ได้เป็ นผูแ้ จ้งการแต่งตั้ง
หรื อรับรองผลงาน แต่มอบอานาจให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูแ้ จ้งแต่งตั้งหรื อรับรองผลงาน
๒. แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรื อใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวทั้งผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็ นผู ้
รับรองสาเนาถูกต้อง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท

ข. 3 หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานที่ได้จากการปฏิบตั ิ งานใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

แบบ บพช.๒
เลขที่รับ...................................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ...........
ลงชื่อ...................................ผูร้ ับหนังสื อ
สาหรับเจ้าหน้าที่

หนังสื อรับรองผลงานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานทีไ่ ด้ จากการปฏิบัติงานในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม
วันที่........เดือน.........................พ.ศ............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................อายุ............ปี สัญชาติ.....................
อยูบ่ า้ นเลขที่................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..............................................ถนน....................................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................
ในฐานะ...........................................................ของบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด....................................................................
ตั้งอยูเ่ ลขที่..........................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...................โทรศัพท์.................................โทรสาร.................................อีเมล..........................................
ตามหนังสื อรับรองของสานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั .................................................................................................
ทะเบียนเลขที่...........................................................และหนังสื อมอบอานาจลงวันที่........เดือน.....................พ.ศ.............
ซึ่งเป็ นเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมชื่อ...........................................................................TSIC-ID......................
ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. อายุ............ปี สัญชาติ...................
หมายเลขประจาตัวประชาชน............................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่.................หมู่ที่...................
ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................เป็ นผูม้ ีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แห่งพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างท้ายนี้

แบบ บพช.๒
ผลงานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................
ผู้ซึ่งได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ประจาโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/ห้ างหุ้นส่ วนจากัด..........................................................
(๑)
ลาดับที่

(๒)
รายละเอียดผลงาน

(๓)
ชื่อโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมและ
สถานที่ต้ งั

(๔)
ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ ม
แล้วเสร็ จ
(เดือน/พ.ศ.) (เดือน/พ.ศ.)

(๕)
เงินลงทุน
(บาท)

(๖)
ผลการอนุรักษ์/ปี
ชนิดพลังงาน
จานวน๑/
(หน่วย)

(๗)
หมายเหตุ
มูลค่า
(บาท)

รวม

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ชื่อ.................................................................................ผูร้ ับรอง
(.................................................................................)
หมายเหตุ ๑. ผูร้ ับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานจะต้องเป็ นเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสื อมอบอานาจเป็ นหลักฐาน
๒. หนังสื อรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ ใช้สาหรับกรณี มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ หรื อ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
๓. แบบ บพช.๒ ใช้สาหรับรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผูซ้ ่ ึงได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานได้เพียง ๑ คน/ชุด เท่านั้น
๔. ๑/ หากผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าให้ระบุจานวนทั้งหน่วยกิโลวัตต์ และ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
๕. แนบรายละเอียดการคานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ข. 4 หนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานที่ได้จากการปฏิบตั ิ งาน
ในโรงงาน/อาคาร ที่มิใช่เป็ น
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

แบบ บพช.๓
เลขที่รับ.......................................................
วันที่.......เดือน............................พ.ศ...........
ลงชื่อ.......................................ผูร้ ับหนังสื อ
สาหรับเจ้าหน้าที่

หนังสื อรับรองผลงานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานทีไ่ ด้ จากการปฏิบัติงานในโรงงาน/อาคารทีม่ ใิ ช่ เป็ น
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................อายุ.............ปี สัญชาติ......................
อยูบ่ า้ นเลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................................................ถนน.....................................................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................
ในฐานะ.....................................................ของบริ ษทั /ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด..........................................................................
ตั้งอยูเ่ ลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์...................................โทรสาร..................................อีเมล...................................
ตามหนังสื อรับรองของสานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั .................................................................................................
ทะเบียนเลขที่......................................................และหนังสื อมอบอานาจลงวันที่..........เดือน........................พ.ศ.............
ซึ่งเป็ นเจ้าของโรงงาน/อาคารชื่อ........................................................................................................................................
ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................อายุ............ปี สัญชาติ......................
หมายเลขประจาตัวประชาชน.........................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................ตาบล/แขวง................................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................เป็ นผูม้ ีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างท้ายนี้

แบบ บพช.๓
ผลงานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานของ(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................
ผู้ซึ่งได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ประจาโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมของบริษัท/ห้ างหุ้นส่ วนจากัด..........................................................
(๑)
ลาดับที่

(๒)
รายละเอียดผลงาน

(๓)
ชื่อโรงงาน/
อาคารและ
สถานที่ต้ งั

(๔)
ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่ ม
แล้วเสร็ จ
(เดือน/พ.ศ.)
(เดือน/พ.ศ.)

(๕)
เงินลงทุน
(บาท)

(๖)
ผลการอนุรักษ์/ปี
ชนิดพลังงาน
จานวน๑/
(หน่วย)

รวม

ขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ชื่อ.................................................................................ผูร้ ับรอง
(..................................................................................)
หมายเหตุ ๑. ผูร้ ับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานจะต้องเป็ นเจ้าของโรงงาน/อาคาร หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสื อมอบอานาจเป็ นหลักฐาน
๒.
๓.
๔.
๕.

หนังสื อรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๓ ใช้สาหรับกรณี มีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ หรื อ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
แบบ บพช.๓ ใช้สาหรับรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผูซ้ ่ ึงได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานได้เพียง ๑ คน/ชุด เท่านั้น
๑/ หากผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าให้ระบุจานวนทั้งหน่วยกิโลวัตต์ และ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
แนบรายละเอียดการคานวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

(๗)
หมายเหตุ
มูลค่า
(บาท)

ข. 5 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการพ้นหน้ าที่ของ
ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ภายใน 2
ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงฯ ใช้บงั คับ)

ตัวอย่างหนังสื อแจ้ งการพ้นหน้ าที่ของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส
(ภายใน 2 ปี นับแต่ วนั ทีก่ ฎกระทรวงฯ ใช้ บังคับ)

วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ....
เรื่ อง แจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
เรี ยน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน
ด้วย (ชื่อนิติบุคคล) ซึ่งเป็ นเจ้าของ (ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม) TSIC-ID……...........….. ขอ
แจ้งให้ทราบว่า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................. หมายเลข
(ผชร./ผชอ..............................) ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสประจา (ชื่อโรงงานควบคุม/ อาคาร
ควบคุม) ได้พน้ หน้าที่จากการปฏิบตั ิงานดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป อันเป็ นผลทาให้มี ผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และ
จานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 และ (ชื่อนิติบุคคล) จะดาเนินการแต่งตั้ง ผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงานอาวุโสคนใหม่เพื่อทาหน้าที่แทนคนเดิมตามจานวน คุณสมบัติ และระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในกฎ
กระทรวงฯ นี้ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ......................................................
(ชื่อและนามสกุลเจ้าของโรงงานควบคุม/เจ้าของอาคารควบคุมหรื อผูร้ ับมอบอานาจ)
(ประทับตรานิติบุคคล)

ไข ตัตัดด หรื
อความได้ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : แก้
แกไข
หรืออเพิ
เพิ่มม่ เติเติมมคคาหรื
าหรืออข้ขอความไดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก ค
กรณี ศึกษาการอนุรกั ษ์พลังงานที่
ประสบผลสําเร็จ (Successful Case Study)

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ค.

คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2553

ภาคผนวก ค.
กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานที่ประสบผลสําเร็จ
(Successful Case Study)
โครงการอนุรักษพลังงานที่จะประสบผลสําเร็จได จะตองสอดคลองกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานขององคกร
นอกจากนี้หากมีการเชื่อมโยงโครงการดานประสิทธิภาพพลังงานหรือการจัดการพลังงานเขากับโครงการ
ประเภทอื่ น ๆ ในองค ก ร เช น ด า นสิ่ ง แวดล อ ม หรื อ ด า นการเสริ ม ภาพลั ก ษณ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ก็จะเปนการชวยใหโครงการนั้น ไดรับการอนุมัติไดงายขึ้น
อยางไรก็ตาม มีปจจัยหลักตางๆ ที่จะสงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม ไดแก
• บุคลากร
• เครื่องมือและอุปกรณ
• เงินทุน
• เวลา
• ฯลฯ
ดังนั้น การกําหนดรายละเอียดในโครงการอยางเหมาะสมจะทําใหสามารถลดปญหาอุปสรรคตางๆ ขางตนลงได
โดยอาศัยกลยุทธและวิธีการที่จะกลาวถึงดังตอไปนี้
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในโครงการดานการจัดการพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานจําเปนที่จะตองอาศัยทักษะ
และประสบการณเปนอยางมาก เนื่องจากเปนขอมูลซึ่งประกอบดวย ขอมูลการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ
และขอมูลพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการงานทางดานการอนุรักษพลังงาน
วิธีการวิเคราะหขอมูลทางดานการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ มีความจําเปนที่จะตองอาศัยการตรวจสอบ และ
การตรวจวัดการใชพลังงานที่มีความแมนยําและถูกตอง เนื่องจากหากใชขอมูลที่ไมสามารถเปนตัวแทนในการ
ประเมินสมรรถนะการทํางาน หรือ ลักษณะการใชพลังงาน จะทําใหการประเมินผลประหยัดหรือผลตอบแทน
การลงทุนในโครงการเกิดความคลาดเคลื่อนไดโดยงาย
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สําหรับวิธีการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการงานทางดานการอนุรักษพลังงานนั้น มีความ
จําเปนที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบการวัด
สมรรถนะจากทุกฝายดังนี้
1. ระบุตัวชี้วัดสมรรถนะการใชพลังงานในองคกร
2. ระบุวิธีการวัดสมรรถนะดานพลังงานที่ใชในองคกร
3. กระตุนใหผูที่เกี่ยวของวิเคราะหประเมินเปาหมายของหนวยงานตนเอง
4. สนับสนุนใหมีการสรางหลักเกณฑการวัดสมรรถนะดานพลังงานที่ชัดเจน
5. สนับสนุนใหผูที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลอยางสม่ําเสมอและทันตอสถานการณ
ภายหลังจากที่ไดขอมูลเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการแลว การวิเคราะหขอมูลโครงการเพื่อแสดงผล
ประหยัดและความเปนไปไดในการติดตั้งใชงานจริงจะสามารถใชขอมูลที่กลาวมาขางตนประกอบการพิจารณา
ของฝายบริหารตอไป
อยางไรก็ตาม การวิเคราะหขอมูลที่เปนผลการประหยัดพลังงาน ควรที่จะอางอิงถึงมาตรฐานในการตรวจวัดและ
พิสูจนผลประหยัด (Measurement & Verification หรือ M&V) ภายหลังจากการดําเนินโครงการเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบผลประหยัดและผลตอบแทนการลงทุนที่แทจริงเพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคจากการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคตตอไป
การนําเสนอดานเทคนิค
การนําเสนอดานเทคนิคที่ดี ตองอาศัยขอมูลสนับสนุนทางเทคนิคที่นาเชื่อถือ เปนไปตามหลักวิศวกรรม หรือ
สามารถอ า งอิ ง มาตรฐานต า งๆ ได อ ย า งชั ด เจน ข อ มู ล ด า นเทคนิ ค ของมาตรการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานควรที่ จ ะ
ครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
• ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ
• ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
• วิธีประเมินโครงการกอนการติดตั้ง
• วิธีการติดตามผลโครงการหลังการติดตั้ง
• คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน
• ระยะเวลาคืนทุน หรือ ผลตอบแทนการลงทุนดานอื่นๆ
• ขอจํากัดของเทคโนโลยี/ขอควรระวัง
• กรณีตัวอยาง (ถามี) ซึ่งแสดงการประยุกตใชงานจริง คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน
ระยะเวลาคืนทุน และการคิดผลตอบแทนการลงทุนดานการเงิน เปนตน
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วิธีการนําเสนอผูบริหาร
ขอเสนอโครงการควรมุงเนนใหบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําหนาที่พิจารณาตัดสินใจอนุมัติโครงการมีความเขาใจ
และเห็นคลอยตาม โดยพื้นฐานความรูของผูต ัดสินใจเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงดวย
ดังนั้นการนําเสนอโครงการตอผูบริหารควรมีลักษณะดังนี้ :
• ตองมีการนําเสนอโครงการที่กระชับและชัดเจน
• ตองมีการแสดงถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการในดานการเงินและอื่นๆ
• ตองมีการโนมนาวใหเห็นถึงความนาสนใจในการลงทุนที่เหนือกวาโครงการอื่น หรือสามารถเสริมกับ
โครงการอื่นๆ ที่ดําเนินการอยูแลวได
• ตอสื่อสารใหผบู ริหารมีความเขาใจถึงผลตอบแทนในระยะยาวตอการลดคาใชจาย เพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในองคกร และตอสิ่งแวดลอมในภาพรวม
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ปจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ดังตอไปนี้

1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน
หลักเกณฑและเงื่อนไข :
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานอนุมตั ิเงินเพื่อใหสถาบันการเงินนําไปเปน
เงินทุนหมุนเวียนผานตอใหโรงงาน/อาคารควบคุม หรือ โรงงาน/อาคารทั่วไป ตลอดจนบริษัทจัดการพลังงาน
(ESCO) นําไปลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
อายุเงินกู :
ชองทางปลอยกู :
วงเงินกู :
อัตราดอกเบี้ย :

โครงการมีระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 7 ป
ผานสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมที่เขารวม
โครงการ
ไมเกิน 50 ลานบาทตอโครงการ
ไมเกินรอยละ 4 ตอป
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สถาบันการเงินที่เขารวมโครงการ
1. ธนาคารกรุงเทพ
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5. ธนาคารทหารไทย
7. ธนาคารไทยพาณิชย
9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย
11. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย

2. ธนาคารกรุงไทย
4. ธนาคารกสิกรไทย
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
8. ธนาคารนครหลวงไทย
10. ธนาคารสินเอเซีย

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนและการขออนุมัติโครงการจากธนาคาร :
1. เจาของโรงงาน/อาคารควบคุม หรือ โรงงาน/อาคารทั่วไป ตลอดจนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
จะตองแจงความจํานงคขอใชเงินกูโดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน และสงแบบ
ขอรับการสนับสนุนผานสถาบันการเงินที่เขารวมโครงการ
2. สถาบันการเงินวิเคราะหโครงการและเงินในเบื้องตน พรอมเงื่อนไขการสนับสนุน
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) พิจารณาใหความเห็นชอบตามกฎเกณฑ
และเงื่อนไขการสนับสนุน
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติใหสินเชื่อ พรอมแจงแผนการเบิกจายและแผนการชําระหนี้ใหแก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เพื่อเบิกเงินใหแกผูขอกู
5. ผูกูนําเงินสนับสนุนไปลงทุนและดําเนินการตามโครงการอนุรักษพลังงาน
6. ผูกูจายงวดเงินกูคืนกองทุนฯ โดยผานสถาบันการเงินพรอมรายงานผลการประหยัด
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กรณีศึกษาที่ 1 : มาตรการอนุรักษพลังงานดวยการจัดการพลังงานและระบบควบคุมการใช
พลังงาน
ระบบขับเคลื่อ นที่ ใ ชง านกัน อยู ในกิ จ การตา งๆ ไมว าจะเป นระบบขั บเคลื่อ นของกระบวนการผลิ ตในงาน
อุตสาหกรรม ระบบขับเคลื่อนในอาคารตางๆ เชน ลิฟต บันไดเลื่อน หรือการขับเคลื่อนอุปกรณตางๆ เชน ปม
พัดลม คอมเพรสเซอร ลวนแลวแตตองใชมอเตอรไฟฟาเปนตัวตนกําลังในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ระบบขับเคลื่อน
ดังกลาวแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ระบบขับเคลื่อนที่มีความเร็วคอนขางคงที่ และระบบขับเคลื่อนที่สามารถ
ควบคุมหรือปรับความเร็วรอบได อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนระบบขับเคลื่อนแบบใดก็ตาม มอเตอรจะทํางาน
อยางมีประสิทธิภ าพได ก็ตอ เมื่อ มอเตอรไฟฟ าและระบบขับเคลื่อ นทํางานสัมพั นธกั นอยางเหมาะสม เช น
มอเตอรตองมีขนาดพอเหมาะกับระบบขับเคลื่อน ไมใชมอเตอรที่มีขนาดใหญเกินไป ความเร็วมอเตอรตอง
เหมาะสมกับขนาดของโหลด เชน การใชมอเตอรขับปมหรือพัดลมที่มีอัตราการไหลเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ควรเลือกแบบที่ปรับความเร็วได นอกจากนี้ยังตองใชระบบขับเคลื่อนอยางเหมาะสมดวย เชน ไมปลอยใหระบบ
ขับเคลื่อนวิ่งตัวเปลาอยูเปนเวลานานๆ เปนตน เมื่อระบบขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพการทํางานสูง และมีการใช
งานที่เหมาะสมแลวก็จะสามารถชวยใหประหยัดพลังงานไดมากขึ้น
1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ
ในระยะ 15-20 ปที่ผานมานี้ เทคโนโลยีการควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไดรับการพัฒนาขึ้น
มาเปนอยางมาก เชน อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร : Variable Speed Drive (VSD)
สามารถเพิ่มความคลองตัวในการใชงานและเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอรใหสอดคลองกับ
ความตองการในงานตางๆ ได
2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
การควบคุมความเร็วรอบมอเตอรสามารถปรับความตองการของโหลดได 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1 ปรับลดความเร็วรอบลงมาใหคงที่ ใชกับกรณีมอเตอรที่มีขนาดใหญเกินไปสําหรับโหลด
(Oversize) และโหลดมีคาคงที่ตลอดเวลา
2.2 ปรั บ ลดความเร็ ว รอบตามความต อ งการของโหลด ใช กั บ กรณี ที่ ม อเตอร มี โ หลด
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การควบคุมความเร็วรอบทําไดโดยใช Sensor ตรวจวัดคาโหลด
แลวสงสัญญาณมาปรับอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร ใหมีความเร็วรอบใหเหมาะสม
กับโหลดที่ตองการตลอดเวลา
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การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรเพื่อควบคุมมอเตอร ทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน
จะเหมาะสมกับกรณีที่โหลดของมอเตอรมีคาต่ําเมื่อเทียบกับพิกัดของมอเตอร ถาโหลดมี
คาคงที่และมีคาใกลเคียงกับพิกัดของมอเตอรแลว การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรจะ
ไมทําใหเ กิดผลประหยั ดตามที่ต องการ เพราะฉะนั้น กอ นที่จ ะตัด สินใจดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงาน ควรมีการตรวจวัดคาของโหลดกอนวามีลักษณะสมบัติ (Characteristic) เปน
อยางไร
3. วิธีการประเมินโครงการกอนการติดตั้ง
ทําการบันทึกขอมูลดวย Data Logger เพื่อตรวจวัดคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา
ของมอเตอรเปนเวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอรดวย เชน มอเตอรปมน้ําตองทําการ
ตรวจวัดปริมาตรน้ําที่มอเตอรสามารถสูบน้ําได เพื่อนํามาคํานวณคาพลังงานไฟฟาที่ใชกอน
ปรับปรุงได
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4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดตั้ง
ทําการบันทึกขอมูลดวย Data Logger เพื่อตรวจวัดคากระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟา
ของมอเตอรเปนเวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอรดวย เชน มอเตอรปมน้ําตองทําการ
ตรวจวัดปริมาตรน้ําที่มอเตอรสามารถสูบน้ําได เพื่อนํามาคํานวณคาพลังงานไฟฟาที่ใชหลัง
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 ที่ความเร็วรอบ 1470
rpm ดําเนินการปรับความถี่ไฟฟาใหมอเตอร AHU ทํางานที่ 30-45 Hz ทําใหสามารถประหยัด
พลังงานไฟฟาได โดยมีรายละเอียดดังนี้
คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน
• เงินลงทุนติดตั้ง VSD 16 เครื่อง
• ประหยัดพลังงานได
• ผลประหยัด
• ระยะเวลาคืนทุน

2,782,000
185,816
496,128
5.60

บาท
บาท
บาท/ป
ป

ผลการประเมิน
• ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาลงไดประมาณ 25.42%
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กรณีศึกษาที่ 2 : มาตรการพลังงานทดแทนการผลิตพลังงานจากกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ (Biogas) คือ ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 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. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ
โดยทั่วไปกาซชีวภาพจะประกอบไปดวยกาซหลายชนิด สวนใหญเปนกาซมีเทน ประมาณ
50-70% กาซคารบอนไดออกไซด ประมาณ 30-50% ที่เหลือเปนกาซอื่นๆ เชน แอมโมเนีย
ไฮโดรเจนซัลไฟด และไอน้ํา เปนตน ซึ่งบางครั้งอาจพบปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดสูงถึง
1% (10,000 ppm : ppm = part per million) ในกรณีที่น้ําเสียนั้นมีองคประกอบของสารซัลเฟต
(SO4) สูง
ในการนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนดานพลังงาน คาพลังงานที่ไดจากกาซชีวภาพจะขึ้นกับ
สัดสวน (%) ของกาซมีเทนที่มีอยูในเนื้อกาซชีวภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
คาความรอนประมาณ
ความเร็วเปลวไฟ
อัตรา A/F ทางทฤษฎี
อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ
อุณหภูมิจุดติดไฟของ CH4
คาความจุความรอน (Cp)
ความหนาแนน

21.5
25
6.19
650
600
1.6
1.15
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1.1 วัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ
ในการผลิตกาซชีวภาพ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตคือ สารอินทรีย (Organic Matter) ที่มีอยูในน้ําเสียหรือ
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร ของเสียชุมชน และขยะของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว
ยกตัวอยางเชน น้ําเสียที่ออกจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ โรงงานผลไม
กระปอง โรงงานน้ําตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล โรงฆาสัตว ขยะชุมชนเฉพาะสวนที่เปนขยะอินทรีย
และของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว เปนตน โดยน้ําเสียหรือของเสียดังกลาวจะถูกปอนเขาระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือของเสีย ซึ่งจะทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียและไดกาซชีวภาพเปนผลผลิตจากการบําบัด
นอกจากนี้ยังไดกากตะกอนจุลินทรีย ซึ่งเปนเซลลของจุลินทรียที่เติบโตขึ้นเนื่องจากกระบวนการยอย
สลายแบบไมใชออกซิเจน ซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับปุยอินทรียและสามารถนํามาใชเปนสารปรับปรุง
ดินได
1.2 ปริมาณและปจจัยของการเกิดกาซชีวภาพ
ปริ ม าณก า ซชี ว ภาพที่ ส ามารถผลิ ต ได จ ากน้ํ า เสี ย หรื อ ของเสี ย จากโรงงาน จะขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณ
สารอินทรียที่อยูในน้ําเสียและของเสียดังกลาว ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงคาปริมาณสารอินทรียดังกลาวอยู
ในรูปของคา BOD (Biochemical Oxygen Demand : มิลลิกรัม BOD ตอลิตรน้ําเสีย) หรือ COD
(Chemical Oxygen Demand : มิลลิกรัม COD ตอลิตรน้ําเสีย) โดยในสภาวะปกติ ระบบบําบัดน้ําเสียจะ
ผลิตกาซชีวภาพไดในอัตราประมาณ 0.50 ลบ.ม. (ที่ประมาณ 65% CH4) ตอ 1 กิโลกรัม COD ที่ถูก
กําจัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังกลาว
ทั้งนี้ ปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการเกิดกาซชีวภาพ ซึ่งตองนํามาพิจารณาในการออกแบบและเลือกใช
ระบบบําบัดน้ําเสีย/ของเสียตางๆ ประกอบดวย
1) อัตราการับภาระสารอินทรีย (Organic Loading Rate : OLR) ควรเลือกใหเหมาะสมกับ
เทคโนโลยี ก ารบํ า บั ดน้ํ า เสี ย /ของเสี ย ต า งๆ ตามปริ ม าณสารอิน ทรี ย ที่ เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ใน
โครงการ
2) ระยะเวลาการกักเก็บน้ําเสีย (Hydraulic Retention Time : HRT) จะตองเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย/ของเสียดังกลาว
3) pH ของน้ําเสีย ควรควบคุมใหอยูระหวาง 7-8
4) Alkalinity ของน้ําเสีย ควรควบคุมใหอยูในชวงระหวาง 1,000-3,000 มิลลิกรัม/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
ที่สุด หรือตองกําจัดออกกอนปอนเขาระบบบําบัด เปนตน

1.3 ตัวอยางเทคโนโลยีระบบกาซชีวภาพในปจจุบัน

4-10

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ค.

คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2553

4-11

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ค.

คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2553

4-12

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ค.

คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2553

1.4 รูปแบบการใชกาซชีวภาพ
•

•
•

ใชเปนแหลงเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความรอนโดยตรง เชน เปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอ
น้ํา (ทดแทนการใชน้ํามันเตา) ใชในการอบแหง หรือใชทดแทนกาซหุงตมในครัวเรือน เปน
ตน
ใชในการผลิตพลังงานกล/ไฟฟา ไดแก การปอนกาซชีวภาพเขาเครื่องยนตกาซเพื่อผลิต
ไฟฟา หรือตอเครื่องยนตเขาเครื่องสูบน้ําในการเกษตร เปนตน
การผลิตพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) ซึ่งเปนระบบที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
ความรอนของการใชเชื้อเพลิงใหมีคาสูงขึ้นมากกวาการใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟาหรือ
ความรอนเพียงอยางเดียว
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2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ เพื่อนํากาซชีวภาพมาใชประโยชนในรูปของการผลิต
พลังงานความรอน หรือ พลังงานไฟฟา จะตองพิจารณาขั้นตอนการพัฒนาโครงการในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
•

การสํารวจคุณลักษณะและปริมาณของน้ําเสียที่จะนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซ

เนื่องจากการผลิตกาซชีวภาพดวยกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ คุณสมบัติน้ําเสียที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียถือเปนปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณา รวมทั้งตองมีการประเมินศักยภาพของปริมาณกาซ
ชีวภาพที่ผลิตไดจากปริมาณน้ําเสีย และปริมาณสารอินทรียที่อยูในน้ําเสียดังกลาว เพื่อใชในการประเมินเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบใชประโยชนจากกาซชีวภาพ
•
ความตองการใชไฟฟาและความรอน ( Electricity and Heat Demand)
หนวยเปน MW, MWh/ป, ตันไอน้ํา/ชั่วโมง, ความดันและอุณหภูมิไอน้ําที่ตองการ เพื่อนําคาความตองการใช
พลังงานความรอนหรือไฟฟาดังกลาว มาคํานวณหาปริมาณความตองการใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเพื่อผลิต
พลังงานดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ปริมาณกาซชีวภาพมีมากกวาความตองการใชพลังงานภายในโรงงาน ทาง
โครงการอาจจะพิจารณาทางเลือกในการนํากาซชีวภาพดังกลาวมาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อจําหนายเขาระบบ หรือ
กรณีที่ปริมาณกาซชีวภาพมีไมเพียงพอตอความตองการ ก็อาจพิจารณานําพลังงานจากแหลงอื่นๆ มาใชเสริม
เชน การนําพลังงานไฟฟาจากสายสงมาใชรวมกับพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากกาซชีวภาพ หรือการใชหัวเผาที่
สามารถใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพและน้ํามันเตารวมกันได เปนตน
3. วิธีการประเมินโครงการกอนการติดตั้ง
การประเมินความเหมาะสมของโครงการ จะตองพิจารณาในประเด็นหลักตางๆ ดังนี้
การประเมินความเหมาะสมดานเทคนิค อาทิ
•
ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
•
เทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียที่เลือกใช
•
การคาดการณปริมาณน้ําเสียจากขอมูลสถิติ
•
ประสบการณของผูออกแบบ
•
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบบําบัดน้ําเสีย
•
การติดตั้งระบบความปลอดภัยตางๆ
•
มาตรฐานในการจัดการควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
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•
•

การประเมินความเหมาะสมดานการเงิน อาทิ
ผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะหงบกระแสเงินสดของโครงการ
สัญญาและบทปรับตางๆ

4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดตั้ง
ตรวจติดตามสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบตางๆ ไดแก
• ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งสามารถแสดงในรูป % ของสารอินทรียที่
สามารถกําจัดไดเมื่อปอนน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย (%BOD removal หรือ
%COD removal)
• ปริมาณกาซชีวภาพที่ผลิตได
• สมรรถนะและประสิทธิภาพการนํากาซชีวภาพไปผลิตไฟฟาหรือความรอน
• คุณสมบัติน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดที่ระบบบําบัดขั้นหลัง ตองผานเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด
5. ขอจํากัดของเทคโนโลยี/ขอควรระวัง
ควรพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียหรือของเสียจากโรงงานใหเหมาะสมกับ
คุณลักษณะและปริมาณของน้ําเสีย กรณีผลิตไฟฟาดวยการปอนเขาเครื่องยนตกาซ ควรมีการ
ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพกาซ เพื่อดักจับเอาฝุนละออง ไอน้ํา และกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ที่ปะปนอยูในกาซชีวภาพออกกอน เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องยนต
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6. กรณีตัวอยาง
ฟารมเลี้ยงสุกร “โวชองฟารม”
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบไรอากาศ และไดกาซชีวภาพมาผลิตไฟฟาปอนเขาโรงงาน ที่
เหลือจําหนายเขาระบบสายสงของการไฟฟาสวนภูมภิ าคในรูปแบบของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP)
การดําเนินการ :
1.
2.
3.
4.
5.

ถังหมักน้ําเสีย (Digester) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7 เมตร จํานวน 7 ถัง
บอหมักแบบรางและระบบเก็บสํารองกาซชีวภาพ
ระบบตากกากตะกอนจุลินทรียสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 120 kW จํานวน 1 เครื่อง

ปจจุบันทางฟารมเดินเครื่องยนตผลิตไฟฟาเฉพาะชวงเวลา ON-Peak คิดเปน 13 ชั่วโมง (9.00-22.00 น.) และใช
ไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาควันละ 11 ชั่วโมงในชวง OFF-Peak (22.00-9.00 น.) โดยไฟฟาที่ผลิตไดจะใชใน
ฟารมสุกรประมาณ 70% ที่เหลืออีก 30% ขายเขาระบบการไฟฟา และในอนาคตคาดวาจะเดินเครื่องที่กําลังการ
ผลิตสูงสุด 120 kW ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มรายไดและเพิ่มอัตราการตอบแทนการลงทุนระบบดังกลาว

คาใชจายและผลประหยัดพลังงาน
• เงินลงทุนระบบบําบัดและเครื่องยนตผลิตกาซชีวภาพ
6,481,100
• ผลประหยัด
253,836
• ระยะเวลาคืนทุน
25.5

บาท
บาท/ป
ป

ผลการประเมิน
• กรณีฟารมสามารถเดินระบบไดเต็มกําลังการผลิตที่ 120 kW 24 ชม.
ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4.54 ป
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ภาคผนวก ง
คู่มือและรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน

ง. 1 คู่มือการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

พฤษภาคม255 3

ฉบับวันที 24 พฤษภาคม 2553

คํานํา
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
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
สามารถให ใ บอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งานแก บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลใดได ดั ง นั้ น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงไดจัดทําคูมือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขึ้นมากอน เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หรือผูที่ทําหนาที่ตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงานตามขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงาน ใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับการ
ตรวจสอบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม รวมถึงการใหการรับรองผลการตรวจสอบ
ดังกลาวแกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตอไป

สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

สารบัญ
หนา
1. หลักเกณฑในการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
2. ขอกําหนดในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
2.1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
2.3 นโยบายอนุรักษพลังงาน
2.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
2.5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม
และกิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
2.6 การดําเนินการตามแผนอนุรกั ษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรกั ษพลังงาน
2.7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการจัดการพลังงาน
2.8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ภาคผนวก
ก กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ข ประกาศกระทรวงพลังงานเรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ค รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
ง รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

1
3
4
6
7
9
10
12
14
16

1

หลักเกณฑในการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
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
การพลังงานระบุไวโดยสิ้นเชิง
2.2 ไมรายแรง (Minor) คือ ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ไมสอดคลอง
หรือมีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติบางสวน
3. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ดําเนินการเสนอแนะการปรับปรุงการดําเนินการใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นปฏิบัติหรือดําเนินวิธีการจัดการพลังงานยังไมสอดคลอง
กับขอกําหนด หรือในกรณีที่ดําเนินวิธีการจัดการพลังงานแลวโดยไมพบขอบกพรอง แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง
การดําเนินการใหดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม
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4. การตัดสินผลการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
4.1 กรณีที่ผลการตรวจสอบสอดคลองกับวิธีการจัดการพลังงานทั้งหมด ทุกๆ ขอกําหนดที่
ตรวจ ใหตัดสินผล “ผานการตรวจสอบ”
4.2 กรณีที่พบความไมสอดคลองกับขอกําหนดเปนประเภทไมรายแรง (Minor) ใหระบุผลการ
ตรวจสอบ “ผานการตรวจสอบแตตองแกไข” ซึ่งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมตองแกไข
โดยสงหลักฐานเปนเอกสาร หรือรูปถายเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดก็ได
4.3 กรณีที่พบความไมสอดคลองเปนประเภทรายแรง (Major) ในขอกําหนดใดขอกําหนด
หนึ่งเทานั้น ใหตัดสินผลการตรวจสอบ “ไมผานการตรวจสอบ”
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ขอกําหนดในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เพื่ อ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ หรื อ ผู ที่ มี ห น า ที่ ใ นการตรวจสอบ ได เ ข า ใจถึ ง ประเด็ น ต า งๆ ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการตรวจสอบแตละขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน จึงไดนําขอกําหนดวิธีการจัดการพลังงานแตละ
ขอจากกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) มาแสดงพรอมกับการอธิบายถึงประเด็นหลักที่ตองตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอง
กับประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ข) และอธิบายถึงหลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลองตามขอกําหนด
ของวิธีการจัดการพลังงาน โดยมีรายการตรวจการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน ปรากฏในภาคผนวก ค และ ง
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2.1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ขอกําหนด
“ขอ 5 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ขอความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ก ารตาม
นโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิธี ก ารจัด การพลัง งาน รวมทั้ ง จั ด การฝ ก อบรมหรื อ
กิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา
(6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงนี้”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

ประเด็นหลักที่ตองตรวจสอบ
1. มีการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือไม
2. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ไดจัดทําเปนเอกสารและลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม
3. การกําหนดโครงสรางของคณะทํางานฯ มีความเหมาะสมกับโครงสรางของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรือไม
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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. อื่นๆ (ถามี)
หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เปนเอกสาร
2. ไมมีการกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ
3. ไมมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการใดๆ
4. อื่นๆ (ถามี)
ระดับไมรายแรง (Minor)
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เปนเอกสาร แตไมไดลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุม
2. มีการกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ โดยสอดคลองกับสาระสําคัญใน
บางขอในกฎกระทรวงขอ 5
3. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการตางๆ แตบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง
4. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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2.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
ขอกําหนด
“ขอ 3 วรรคสองในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้ง
แรก ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
ประเด็นหลักที่ตองตรวจสอบ
1. มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน และใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน
(Energy Management Matrix : EMM) หรือไม
2. มีการประเมินในหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และไดนําผลการ
ประเมินดังกลาวมาพิจารณาในภาพรวมของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม และการประเมินตองครบทั้ง
6 องคประกอบตามที่กําหนดใน EMM
3. ดูวามีเอกสารหรือแบบประเมินฯ ตามขอ 2 หรือไม
4. อื่นๆ (ถามี)
หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไมมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอยตามโครงสราง และ
ภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2. อื่นๆ (ถามี)
ระดับไมรายแรง (Minor)
1. มีการประเมินฯ ไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2. มีการประเมินฯ ตามขอ 1 แตไมครบทั้ง 6 องคประกอบที่กําหนดใน EMM
3. มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินฯ ตามขอ 1 ไมครบ
4. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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2.3 นโยบายอนุรักษพลังงาน
ขอกําหนด
“ขอ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมอาจตั้งคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได
นโยบายอนุ รัก ษพลังงานต องแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ข อ ความระบุ ว า การอนุ รัก ษพ ลั ง งานเปน สว นหนึ่ งของการดํ า เนิน งานของเจา ของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจํ า นงที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการอนุ รัก ษแ ละการจั ด
การพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ
พลังงาน โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการ
อื่นที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)
ประเด็นหลักที่ตองตรวจสอบ
1. มีนโยบายอนุรักษพลังงานหรือไม
2. นโยบายฯ ไดจัดทําเปนเอกสาร และลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมหรือไม
3. เนื้อหาของนโยบายฯ มีสาระสําคัญสอดคลองกับขอกําหนดทุกขอในกฎกระทรวงขอ 4 หรือไม
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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. อื่นๆ (ถามี)
หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไมมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร
2. ไมมีการกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของนโยบายฯ เลย
3. ไมมีการเผยแพรนโยบายฯ ดวยวิธีการใดๆ เลย
4. อื่นๆ (ถามี)
ระดับไมรายแรง (Minor)
1. นโยบายฯ ไมไดลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
2. มีการกําหนดนโยบายฯ สอดคลองกับสาระสําคัญในบางขอในกฎกระทรวงขอ 4
3. มีการเผยแพรนโยบายฯ ดวยวิธีการตางๆ แตบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบ
ไมทั่วถึง และไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายฯ ได
4. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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2.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ขอกําหนด
“ขอ 6 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
1. มีก ารประเมิน ศั ก ยภาพการอนุรัก ษพ ลังงานตามหลัก เกณฑ แ ละวิธีการตามที่รัฐ มนตรีประกาศ
กําหนดหรือไม
2. ตรวจผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ถูกตองหรือไม
3. อื่นๆ (ถามี)
หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไม มี ก ารประเมิน ศัก ยภาพการอนุรัก ษพ ลังงานทุก ขอกํา หนด ตามหลัก เกณฑและวิธีการตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
2. อื่นๆ (ถามี)
ระดับไมรายแรง (Minor)
1. มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานไมครบทุกขอกําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
2. ผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานไมถูกตอง
3. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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2.5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
ขอกําหนด
“ขอ 7 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่
ใช เ ดิ ม หรื อ กํ า หนดระดั บ ของการใช พ ลั ง งานต อ หนึ่ ง หน ว ยผลผลิ ต รวมทั้ ง ระบุ ร ะยะเวลาการ
ดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดย
ใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อ
เปนการใหความรูแ ละสรางจิตสํานึก ใหเ กิดความตระหนัก ถึงผลกระทบจากการใชพ ลังงาน และ
เผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

ประเด็นหลักในการตรวจสอบ
1. มีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานเปนรอยละของปริมาณการใชพลังงานเดิม หรือเปน
ระดับการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรือระดับการใชพลังงานตอหนวยบริการ
(สําหรับอาคารควบคุม) หรือไม
2. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหรือไม
3. มีการจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานหรือไม
4. แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน มีความเหมาะสมกับบุคลากรของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแตละระดับหรือไม
5. มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหบุคลากรในโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมไดรบั ทราบอยางทั่วถึงหรือไม
6. ตรวจผลของการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน (ดานไฟฟาและดานความรอน) ถูกตองหรือไม
7. อื่นๆ (ถามี)
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หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไมมีการกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงาน
2. ไมมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด
3. ไมมีการกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
4. ไมมีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหบคุ ลากรของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบอยางทั่วถึง
5. อื่นๆ (ถามี)
ระดับไมรายแรง (Minor)
1. ผลการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและความรอนไมถูกตอง
2. มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน แตบุคลากรของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมรับทราบไมทั่วถึง
3. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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2.6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
ขอกําหนด
“ขอ 8 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ 7 ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

ประเด็นหลักที่ตองตรวจสอบ
1. มีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน มีการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือไม
2. ตรวจผลของการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่ได
ดําเนินไปแลวถูกตองหรือไม
3. มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของแผนการจั ด ฝ ก อบรม และจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
พลังงานหรือไม
4. อื่นๆ (ถามี)
หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลั งงาน และการดํ าเนินการตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
2. ไมมีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการจัดฝกอบรม และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน
ระดับไมรายแรง (Minor)
1. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในแตละมาตรการ
อนุรักษพลังงานไมถูกตอง
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2. ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและ/หรือกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
3. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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2.7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขอกําหนด
“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมิ น การจั ด การพลั ง งาน รวมถึ ง การทบทวน วิ เ คราะห และแก ไ ขข อ บกพร อ งของการจั ด
การพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

ประเด็นหลักที่ตองตรวจสอบ
1. การตรวจประเมินการจัดการพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หรือไม
2. มีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเปนเอกสาร และลงนามโดย
ผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม
3. องคประกอบของคณะผูตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสมหรือไม
4. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ ใหบุคลากรในแตละหนวยงานตามโครงสรางของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบหรือไม
5. คณะผูตรวจประเมินฯ มีแผนการตรวจประเมินขั้นตอนการดําเนินงานและจัดทําเอกสารการตรวจ
ประเมินหรือไม
6. ดูเกณฑการตัดสินใจในการตรวจประเมินใชเกณฑอะไร
7. มีเอกสาร/หลักฐานทีแ่ สดงถึงการรับทราบอยางทั่วถึงของบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ในการแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ
8. อื่นๆ (ถามี)
หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
2. ไมมีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
3. ไมมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะตรวจประเมินฯ ใหบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ทราบ
14

4. อื่นๆ (ถามี)
ระดับไมรายแรง (Minor)
1. มีการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด แตไม
ครบทุกองคประกอบของวิธีการจัดการพลังงาน
2. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน แตบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
รับทราบไมทั่วถึง
3. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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2.8 การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอกําหนด
“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

ประเด็นหลักที่ตรวจสอบ
1. มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือไม
2. มี ก ารนํ า ผลของการตรวจติ ด ตามและประเมิ น การจั ด การพลั ง งาน เข า สู ก ารพิ จ ารณาทบทวน
วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือไม
3. มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานเปนระยะๆ ตลอดในรอบป
หรือไม
4. มีเอกสาร/หลักฐานแสดงวามีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
เปนระยะๆ หรือไม
5. มีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานครบทุกองคประกอบของ
วิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดหรือไม
6. อื่นๆ (ถามี)
หลักเกณฑในการตัดสินใจสําหรับความไมสอดคลอง
ระดับรายแรง (Major)
1. ไมมีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
2. ไมมีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานมานําเสนอคณะทํางานการจัด
การพลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป
3. ไมมีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
4. อื่นๆ (ถามี)
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ระดับไมรายแรง (Minor)
1. มีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานแตไมครบทุกองคประกอบ
ของวิธีการจัดการพลังงาน
2. อื่นๆ (ถามี)
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานปรากฏใน
ภาคผนวก ค และ ง
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รายงาน
ผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ของ

โรงงาน/อาคาร…………………TSIC-ID…………
บริษัท............................จํากัด

โดย

พนักงานเจาหนาที่

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
สรุปความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดทําการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ผลสรุปการตรวจสอบและรับรองฯ
ผานการตรวจสอบและรับรองฯ
พนักงานเจาหนาที่ขอรับรองวา รายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคาร
บริษัท
จํากัด ไดผานการ
TSIC-ID
ตรวจสอบและใหการรับรองการจัดการพลังงานเมื่อวันที่
โดยมีความครบถวน
และถูกตองตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ พรอมทั้งไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และไดแนบ
เอกสารประกอบดังนี้
รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
รายงานการจัดการพลังงาน

ลงชื่อ
(

)
พนักงานเจาหนาที่

คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

นโยบายอนุรักษพลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

2.

3.

4.

รายการตรวจประเมิน

1.

ลําดับ
ที่

1

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ………….……………………………………………..…... TSIC-ID : ………………………………………….………………
ชื่อนิติบุคคล : ………………………………………………………………………………….….. วันที่ผานการตรวจสอบและรับรองฯ : …………….…………....

สรุปผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การดําเนินการ และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

6.

7.

5.3 กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

5.2 แผนการฝกอบรม

ลําดับ
รายการตรวจประเมิน
ที่
5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
5.1 เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

2

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ลําดับ
รายการตรวจประเมิน
ที่
8. การทบทวน วิ เ คราะห แ ละแก ไ ขข อ บกพร อ งของการจั ด
การพลังงาน

3

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ง. 2 รายการตรวจสอบ (Check List)
การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ประจําปี :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

หลักฐาน
มี (ระบุ)

1. คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 มีการจัดให้มคี ณะทํางานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสารและ
ลงนามโดยผูบ้ ริหารระดับสูงหรือเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุม
1.2 โครงสร้างคณะทํางานฯ เหมาะกับโครงสร้างการบริหารของ

1.3
1.4

1.5

โโรงงานควบคุม/อาคารควบคุ
/
ม ไดแก
ไ ้ ่ ผูบ้ รหารระดบสู
ิ
ั ง เปน
ป็
หัวหน้า/ประธานคณะทํางาน ผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานทุกคนเป็น
เลขานุการและคณะทํางาน ตัวแทนทุกฝา่ ยเป็นคณะทํางาน ฯลฯ
เป็นต้น
อํานาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบและคณะทํางานสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดทุกข้อในกฎกระทรวงข้อ 5
มีการเผยแพร่คาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะทํางานฯ ด้วยวิธกี ารใดวิธกี าร
หนึ่งหรือหลายวิธกี ารประกอบกัน เพือ่ ให้บุคลากรในโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง
วิธกี ารเผยแพร่คาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะทํางานฯ มีความเหมาะสมและมี
ผลต่อการรับทราบของบุคลากรอย่างทัวถึ
่ ง

1

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ภาคผนวก ข.

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

1.6

1.7

หลักฐาน
มี (ระบุ)

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

มีเอกสาร/หลักฐานทีย่ นื ยันได้วา่ บุคลารกรในโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ งว่ามีการแต่งตัง้ คณะทํางานฯ
อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)

2

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ประจําปี :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

หลักฐาน
มี (ระบุ)

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้น
2.1 มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้นโดยใช้
ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Marrix : EMM) ทัง้ ในระดับหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และในระดับภาพรวมของโรงงาน
ควบคม/อาคารควบคม
ควบคุ
ม/อาคารควบคุม
2.2

2.3
2.4

การประเมินฯ ในระดับหน่วยงานย่อยและภาพรวมของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมครอบคลุมการประเมินครบ 6
องค์ประกอบตามทีก่ ําหนดใน EMM
มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินตามข้อ 2.1
อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)

3

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําปี :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

3. นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
3.1 มีการจัดทํานโยบายอนุ รกั ษ์พลังงานเป็ นเอกสาร และลงนามโดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงหรือเจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
3.2 เนื้อหาของนโยบายฯ มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อกําหนดทุกข้อใน
กฎกระทรวงข้อ 4
3.3 มการเผยแพรนโยบายฯ
มีการเผยแพร่นโยบายฯ ดวยวธการใดวธการหนงหรอหลายวธการ
ด้วยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งหรือหลายวิธกี าร
ประกอบกันเพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบอย่าง
ทัวถึ
่ งและปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ได้
3.4 วิธกี ารเผยแพร่นโยบายฯ มีความเหมาะสม และมีผลต่อการรับทราบอย่าง
ทัวถึ
่ งและปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ ได้
3.5 มีเอกสาร/หลักฐานทีย่ นื ยันได้วา่ บุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ได้รบั ทราบนโยบายอย่างทัวถึ
่ งและปฏบัตติ ามนโยบายได้
3.6 อื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทาํ เครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็ น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)

4
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รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําปี :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

4. การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน
4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด ได้แก่การประเมินระดับ
(1) องค์กร
(2) ผลิตภัณฑ์ (สําหรับโรงงานควบคุม)
การบริการ (สาหรบอาคารควบคุ
การบรการ
(สําหรับอาคารควบคม)
ม)
(3) เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
4.2

การประเมินระดับองค์กรต้องมีการรวบรวมข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) ระบบไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าและเชือ้ เพลิง/พลังงานหมุนเวียนในรอบปี (ม.ค.-ธ.ค)
(2)
(3) การใช้เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
(4)
สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า/เชือ้ เพลิงแยกตามระบบทีก่ ําหนด

5
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ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

4.3

4.4

4.5

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

การประเมินระดับผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ (สําหรับโรงงานควบคุม)
ต้องมีการรวบรวมข้อมูลตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
(1) แผนผังกระบวนการผลิตและคําอธิบาย
(2) การใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี (ม.ค.-ธ.ค.)
การประเมินระดับบริการ (สําหรับอาคารควบคุม) ต้องมีการรวบรวม
ข้อมูลตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) การใช้พลังงานจําเพาะของพืน้ ทีใ่ ช้สอย
(ทุกประเภทอาคารควบคุม)
(2) การใช้พลังงานจําเพาะของจํานวนคนไข้ใน
(กรณีอาคารโรงพยาบาล)
(3) การใช้พลังงานจําเพาะของจํานวนห้องทีจ่ าํ หน่ายได้
((กรณีอาคารโรงแรม))
การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก เพือ่ ค้นหาการใช้พลังงานทีม่ ี
นัยสําคัญในการกําหนดมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานโดยการรวบรวมข้อมูล
ตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) ประเมินการใช้พลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักโดยให้แยกเป็น
หน่วยงานย่อยทีม่ กี ารใช้พลังงาน (สําหรับโรงงานควบคุม)ราย
อาคารและหน่วยงานย่อยในอาคารทีม่ กี ารใช้พลังงาน (สําหรับ
อาคารควบคุม)
(2) บันทึกข้อมูลใช้พลังงานไฟฟ้า/พลังงานความร้อนทีม่ นี ยั สําคัญของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
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ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

4.6

ผลตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการตรวจวัด
และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ตามข้อ 4.1-4.5 เป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม

4.7

อื่นๆ (ถ้ามี)

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัด
การพลังงานและ Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ประจําปี :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

หลักฐาน
มี (ระบุ)

5. การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
5.1 มีการกําหนดเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงานทีต่ อ้ งการลดลงเป็นร้อย
ละของปริมาณการใช้พลังงานทีใ่ ช้เดิมหรือกําหนดระดับการใช้
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรือกําหนด
ระดับการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ (สําหรับอาคารควบคุม)
52
5.2
5.3

มีมภาพรวมของมาตรการและเปาหมายในการดาเนนการอนุ
ภาพรวมของมาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนรัรกษ
กษ์
พลังงาน โดยแยกเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและความร้อน
มีแผนอนุรกั ษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน
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ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

5.4

มีรายละเอียดของมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานทัง้ ด้านไฟฟ้า
และความร้อน ซึง่ ประกอบด้วย
(1) ลําดับมาตรการ
(2) ชื่อมาตรการ
(3) ผูร้ บั ผิดชอบมาตรการและตําแหน่ง
(4) อุปกรณ์ทป่ี รับปรุง
(5) จํานวนอุปกรณ์ทป่ี รับปรุง
(6) สถานทีป่ รับปรุง
(7) สาเหตุการปรับปรุง
(8) เป้าหมายเชิงปริมาณ
(9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
(10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
((11)) เงินลงทนทั
ุ ง้ หมด
(12) ระยะเวลาคืนทุน
(13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง
(14) วิธกี ารตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(15) แสดงวิธกี ารคํานวณประกอบ

5.5

ผลการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัด
และวิเคราะห์ขอ้ มูลของมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและ
ความร้อนเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

5.6

มีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน

หลักฐาน
มี (ระบุ)
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ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

5.7

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานมีความ
เหมาะสมกับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่ละระดับ

5.8

มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงานให้บุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแต่ละระดับ
ได้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง

5.9

อื่นๆ (ถ้ามี)

หลักฐาน
มี (ระบุ)

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)
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รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ประจําปี :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่
รายการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
ไม่มี
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
6. การดําเนิ นการ การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิ บตั ิ ตามเป้ าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
6.1 มีการติดตามผลดําเนินการตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบตั ติ ามเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด โดยดําเนินการดังนี้
(1) ติดตามผลการดําเนินงานแต่ละมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานทีก่ ําหนดไว้ใน
ั ์ ั
ป้
รกษพลงงาน
โ
โดยตรวจสถานภาพการดํ
ําเนนการวา
ิ
่
เปาหมายและแผนอนุ
(1.1) ได้ดําเนินการตามแผน หรือ
(1.2) ไม่ดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรือ
(1.3) ล่าช้า เนื่องจากสาเหตุใด
(2) ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ติ ามมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานทัง้
มาตรการไฟฟ้าและความร้อนโดยต้องมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ชื่อมาตรการ
2.2 ลําดับของมาตรการ
2.3 ระยะเวลาดําเนินการ แยกเป็นการดําเนินการตามแผน และการ
ดําเนินการจริง
2.4 สถานภาพการดําเนินการ
11
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ลําดับที่

6.2

6.3

6.4

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
ไม่มี
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

2.5 เงินลงทุน แยกเป็นลงทุนตามแผน และลงทุนจริง
2.6 ผลการอนุรกั ษ์พลังงาน แยกเป็น ตามเป้าหมาย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงโดย
แสดงทัง้ ปริมาณพลังงานและมูลค่าทีป่ ระหยัดได้
2.7 ปญั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างดําเนินการ
2.8 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล การตรวจวัดและวิเคราะห์
ข้อมูลของมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและความร้อนเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม
มีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรกั ษ์พลังงาน โดยต้องมีรายละเอียดดังนี้
(1) ได้ดําเนินการตามแผน หรือ
(2) ไม่ดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรือ
(3) ล่าช้า้ เนื่ืองจากสาเหตุใด
อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัด
การพลังงานและ Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําปี :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

7. การตรวจติ ดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด โดยมีการดําเนินการ
ดังนี้
(1) แต่งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(2) ดาเนนการตรวจตดตามการดาเนนการจดการพลงงานในทุ
ดําเนินการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานในทกก
องค์ประกอบของวิธกี ารจัดการพลังงาน ดังนี้
(2.1) คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
(2.2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้น
(2.3) นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน
(2.5) การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ติ าม
เป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
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ภาคผนวก ข.

ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

7.2

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(2.8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน
มีคาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กรเป็น
เอกสารและลงนามโดยผูบ้ ริหารระดับสูงหรือเจ้าของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมหรือไม่

7.3

องค์ประกอบของคณะผูต้ รวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทัง้ คุณวุฒ ิ
ประสบการณ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารจัดการพลังงาน

7.4

มีการเผยแพร่คาํ สังแต่
่ งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินฯให้บุคลากรในโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมทราบอย่างทัวถึ
่ ง

7.5

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผูต้ รวจ
ประเมินฯ ได้พจิ ารณาจากเอกสาร/หลักฐฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารจัด
การพลังงาน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินจากเอกสาร/หลักฐานว่ามีหรือไม่มี
และตรวจความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ครบ รวมทัง้ มีขอ้ เสนอแนะควร
ปรับปรุงหรือไม่ในแต่ละวิธกี ารจัดการพลังงานทีโ่ รงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมได้ดําเนินการไปแล้ว

7.6

มีเอกสาร/หลักฐานทีแ่ สดงถึงการรับทราบอย่างทัวถึ
่ งของบุคลากรใน
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแต่งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินฯ
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ภาคผนวก ข.

ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

7.7

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)

15

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขัน้ ตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําปี :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
8.1 มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
กําหนด โดยมีการดําเนินการดังนี้
(1) นําผลการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานทีไ่ ด้
จากการตรวจติดตามของคณะผ้ตรวจประเมนในขอ
จากการตรวจตดตามของคณะผู
รวจประเมินในข้อ 7 มา
นําเสนอในทีป่ ระชุมคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน เพือ่
พิจารณาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
(2) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงานต้องครอบคลุมองค์ประกอบของวิธกี ารจัด
การพลังงานดังนี้
(2.1) คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
(2.2) การประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบือ้ งต้น
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ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไม่มี

8.2
8.3

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคล้อง
มี (ระบุ)
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

(2.3) นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน
(2.5) การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน
(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายแลแผนอนุรกัษพ์ ลังงาน
(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
มีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงานโดยคณะทํางานเป็นระยะๆ ตลอดในรอบปี
มีเอกสาร/หลักฐาน แสดงว่ามีการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานเป็นระยะๆ

8.4

มีผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงานทีค่ รบทกองค์
การพลงงานทครบทุ
กองคประกอบของวธการจดการพลงงานตามขอ
ประกอบของวิธกี ารจัดการพลังงานตามข้อ
8.1

8.5

อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องหลักฐานว่าไม่มี ในกรณีทไ่ี ม่มเี อกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนัน้ ๆ
2. กรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นหัวข้อนัน้ ๆ
3. ในกรณีทม่ี ีหลักฐาน ให้ทําเครื่องหมาย 9 ในช่องสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง และในกรณีทร่ี ะบุวา่ ไม่สอดคล้อง ให้บนั ทึกด้วยว่าเป็น Major หรือ Minor (Major= ร้ายแรงและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
จัดการพลังงานและ Minor=ไม่รา้ ยแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบตั ิ เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบ ฯลฯ)
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ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงตามประกาศ
ของ พพ.

Types
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

Unit

Kcal/Unit

Toe/10**6Unit

MJ/Unit

10**3 Btu/Unit

litre
litre

8,680
7,900

860.00
782.72

36.33
33.07

34.44
31.35

scf.
Scf.

248
244

24.57
24.18

1.04
1.02

0.98
0.97

litre
litre
litre
litre
litre
litre
litre
kg.
kwh
kwh
kwh
kg.
kg.
kg.

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

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

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

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

kg.
kg.
kg.
kg.

4,400
2,600
2,500
3,610

435.94
257.60
247.70
357.67

18.42
10.88
10.47
15.11

17.46
10.32
9.92
14.32

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

3,820
6,900
3,440
1,800
1,160
2,600
3,030

378.48
683.64
340.83
178.34
114.93
257.60
300.21

15.99
28.88
14.40
7.53
4.86
10.88
12.68

15.16
27.38
13.65
7.14
4.60
10.32
12.02

