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การที่จะส่งเสริมให้งานด้านการอนุรักษ์พลังงานประสบผลส าเรจ็ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมในอาคารควบคมุและโรงงานควบคมุ

นั้น ความรู้และความเข้าใจของผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานถือเป็นสิ่งที่ ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานสามัญให้กับบุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พร้อมกับได้จัดให้มีการพัฒนาคู่มือส าหรับใช้ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 

คู่มือส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลและเนื้อหาจากคู่มือฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่มอียู่เดิมของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในปัจจุบันและสอดคล้องกับรายละเอียดการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยคู่มือประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายและความรู้
พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงานไฟฟ้า และ การจัดการพลังงานความร้อน 
 
 เนื้อหาในส่วนท่ี 1 มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รบัความรูเ้บื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกัษ์พลังงาน ตลอดจนเนื้อหา
ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะ ความรู้ในเรื่องระบบการจัดการพลังงานซึ่งจะสนับสนุนให้การ
อนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างยั่งยืน โดยในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือได้มีการปรับปรุง
แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวอย่างเอกสารและรูปแบบรายงานที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการจัดการพลังงานไว้อย่างครบถ้วน ส าหรับ เนื้อหาในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 ประกอบไปด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัย พร้อมกับได้เพิ่มเติมตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแท้จริง 
 
 ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในการใช้ประกอบการฝึกอบรมและเป็นคู่มือที่ใช้อ้างอิงประกอบการท างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ท้ังนี้เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมต่อไป 
 
 
 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
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สารบัญ 
 
ตอนที ่1 ความรู้เบ้ืองต้นด้านพลังงานและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
บทท่ี 1  ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงาน (Fundamental of energy)  
 1.1 บทน า 1-2 
 1.2 สถานการณ์พลังงาน (Energy Situation) 1-2 
  1.2.1 สถานการณ์พลังงานโลก 1-2 
   1.2.1.1 การเพิม่จ านวนประชากรโลก      1-3 
   1.2.1.2 ปริมาณการใช้และความตอ้งการใช้พลังงานในอนาคต      1-3 
   1.2.1.3 ปริมาณแหล่งพลังงานส ารองของโลก 1-6 
   1.2.1.4 ผลกระทบจากการใช้พลังงาน 1-7 
  1.2.2 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย 1-9 
 1.3 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy) 1-13 
  1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน 1-13 
  1.3.2 รูปแบบและหน่วยวัดพลังงาน 1-14 
  1.3.3 การค านวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และการแปลง

หน่วย 
1-16 

 1.4 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร (Energy cost of factory and building) 1-18 
 1.5 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 1-18 
  1.5.1 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) 1-18 
  1.5.2 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือระบบ 1-19 
   1.5.2.1 หม้อไอน้ า 1-20 
   1.5.2.2 ระบบท าความเย็น 1-20 
   1.5.2.3 มอเตอร ์ 1-21 
 1.6 การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy use in building and factory) 1-22 
  1.6.1 การใช้พลังงานในอาคาร 1-22 
  1.6.2 การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1-30 
 
บทท่ี 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม (Energy Conservation Act: Designated Factory & Building) 

 

 2.1 บทน า 2-2 
 2.2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัตฯิ 2-3 
 2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2-3 
 2.4 การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญตัิฯ 2-5 
  2.4.1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 2-5 

  2.4.2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 2-5 

  2.4.3 สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม 

2-6 

  2.4.4 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 

2-6 

 2.5 หน้าท่ีของโรงงานและอาคารควบคุม 2-7 

 2.6 การจดัให้มีผูร้ับผดิชอบด้านพลังงาน 2-7 
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  2.6.1 คุณสมบัติของผูร้ับผดิชอบดา้นพลังงาน 2-7 

  2.6.2 จ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 2-8 

  2.6.3 หน้าท่ีของผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน 2-8 

  2.6.4 การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 2-8 

  2.6.5 การแจ้งการพ้นหน้าท่ีของผูร้ับผิดชอบดา้นพลังงาน 2-9 

 2.7 การจดัการพลังงาน 2-10 

  2.7.1 การจัดใหม้ีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 2-11 

  2.7.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 2-11 

  2.7.3 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 2-11 

  2.7.4 การจัดใหม้ีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 2-12 

  2.7.5 การจัดใหม้ีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนรุักษ์พลังงาน 2-12 

  2.7.6 การจัดใหม้ีการควบคมุดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน 

2-12 

  2.7.7 การจัดใหม้ีการตรวจตดิตาม และประเมินการจดัการพลังงาน 2-12 

  2.7.8  การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 2-12 

  2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 2-13 

 2.8 กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 2-13 

  2.8.1 แหล่งเงินกองทุนฯ   2-13 

  2.8.2 วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 2-13 

 2.9 สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ 2-14 

 2.10 การช าระคา่ธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ ์ 2-14 

 2.11 บทก าหนดโทษ 2-15 

   
บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน (Energy Management)  
 บทน า 3-2 

 ขั้นตอนที่ 1  การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจดัการพลังงาน 3-5 

  1.1 ข้อก าหนด 3-5 

  1.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-5 

  1.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-10 

 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3-11 

  2.1 ข้อก าหนด 3-11 

  2.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-11 

  2.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-17 

 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนรุักษ์พลังงาน 3-18 

  3.1 ข้อก าหนด 
 

3-18 
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  3.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-18 

  3.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-20 

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 3-22 

  4.1 ข้อก าหนด 3-22 

  4.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-22 

  4.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-23 

 ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรุักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
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  5.1 ข้อก าหนด 3-24 

  5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-24 

  5.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-29 

 ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัิตาม
เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 
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  6.1 ข้อก าหนด 3-30 

  6.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-30 

  6.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-32 

 ขั้นตอนที่ 7  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 3-33 

  7.1 ข้อก าหนด 3-33 

  7.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-33 

  7.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-34 

 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลังงาน 3-36 

  8.1 ข้อก าหนด 3-36 

  8.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิตามข้อก าหนด 3-36 

  8.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-37 

 บทสรุป 3-39 

 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน 3-40 
 

บทท่ี 4  การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน (Energy Management Report) 4-1 
   
บทท่ี 5  กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลส าเร็จ (Successful Case Study in  
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  ก.7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการ จัดการพลังงานใน
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ก.9 

กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบตัิของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  พ.ศ.
๒๕๕๕ 
แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน 2561 

 

 ข รายการตรวจสอบ (Checklist) การด าเนินงานจดัการพลังงาน 8 ขั้นตอน  
 ค กรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน  
 ง รายงานการตรวจสอบการประเมนิความเป็นไปไดเ้บื้องต้นของอาคารคาร์บอนต่ า  
 จ 

ฉ 
ช 
ซ 

แนวทางและประโยชน์ในการตรวจติดตามและพิสูจนผ์ลประหยัด 
การประเมินทางเลือกในการปรับปรุงโดยวิธี Life Cycle Costing (LCC) 
กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารที่จะปรับปรุง 
แนวทางการก าหนดตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน 

 

 ฌ แนวทางการพิจารณาสมรรถนะดา้นพลังงานของอาคารติดฉลาก  
 ญ รายการตรวจสอบ (Checklist) ศักยภาพมาตรการอนุรักษ์พลังงาน  
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บทที่ 1 
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน 

(Fundamental of energy) 
 
ความส าคัญ 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ.) ระดับสามัญ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน ตลอดจนมีความ
รอบรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และเห็นความส าคัญของการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ  ภายในโรงงานและ
อาคาร เนื้อหาของบทนี้เป็นส่วนส าคัญที่จะสร้างฐานความรู้ด้านพลังงานส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงานของ  ผชพ. ประกอบด้วย 

 สถานการณ์พลังงาน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน 
 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร 
 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน (Specific Energy Consumption; SEC) 
 สถิติการใช้พลังงานของโรงงานและอาคารในประเทศไทย 
 ประเภทและลักษณะการใช้งานของโรงงานและอาคาร 
 การใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานและอาคาร  
 การออกแบบระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ และมาตรการประหยัดพลังงาน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลังงานได้ 
2. อธิบายหน่วยวัดพลังงานได้ 
3. อธิบายต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานหรืออาคารได้ 
4. อธิบายและค านวณดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะได้อย่างถูกต้อง 
5. บอกการใช้พลังงาน/เชื้อเพลิงของอาคารและเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบ ในอาคารได้ 
6. บอกการใช้พลังงาน/เช้ือเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบ ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
7.   บอกการใช้พลังงาน/การเพิม่ประสิทธิภาพพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ได้
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1.1 บทน า 
เนื้อหาในบทนี้เป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการด าเนินการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์

พลังงานในโรงงานหรืออาคารแก่ผู้เข้าอบรม อันประกอบด้วย  สถานการณ์พลังงาน ทั้งในภาพรวมระดับโลก ภูมิภาค จนถึง
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพลังงาน อาทิ รูปแบบและหน่วยวัดพลังงาน การใช้พลังงานเพื่อให้
เกิดงานและก าลังงาน เป็นต้น ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร รวมถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า และเช้ือเพลิงที่ใช้
ส าหรับโรงงานและอาคาร ความหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ และการค านวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน/อาคาร 
และระบบ หรือเครื่องจักร/อุปกรณ์ สถิติการใช้พลังงานของโรงงานและอาคารในประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง
และแนวโน้มในอนาคต ประเภทและลักษณะการใช้งานของโรงงานและอาคาร ตลอดจนรูปแบบการใช้พลังงานและแนวทางการ
อนุรักษ์พลังงาน การใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานและอาคาร อาทิ หม้อไอน้ า มอเตอร์
ไฟฟ้า เครื่องท าความเย็น ระบบปรับอากาศ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ และมาตรการประหยัด
พลังงาน 

 
1.2 สถานการณ์พลังงาน (Energy Situation) 
 ภายใต้การขยายตัวของจ านวนประชากร และระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ 
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญต่อการด ารงอยู่สรรพสิ่งทั้งปวง แหล่งพลังงานพื้นฐานที่ส าคัญที่ใช้กันมากในชีวิตประจ าวัน
โดยทั่วไปคือเชื้อเพลิงฟอสซิลอันได้แก่ น้ ามัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ความต้องการพลังงานท่ีสูงขึ้นอันสืบเนื่องจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดวิกฤติด้านพลังงาน ทั้งในด้านปริมาณและราคา นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในช้ันบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ 
ความพยายามในการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานรูปแบบใหม่ที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยให้โลกฝ่าฟันผ่านวิกฤติดังกล่าวไปได้ 

1.2.1 สถานการณ์พลังงานโลก 
มนุษย์เริ่มรู้จักการน าเอาพลังงานมาใช้เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภคเพื่อด ารงชีวิต 

ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุษย์ใช้พลังงานส่วนใหญ่เพียงเพื่อการ
ด ารงชีพ แต่นับตั้งแต่ปลาย ทศวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากฐานการเกษตร
และกสิกรรมกลายไปเป็นฐานอุตสาหกรรมและการบริการ พลังงานจากเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล อาทิ น้ ามัน ถ่าน และ
ก๊าซธรรมชาติมาใช้เพื่ออุตสาหกรรมอย่างมากมาย ต่อเนื่องและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก ดังตัวอย่างที่แสดงได้จาก
สถิติการผลิตน้ ามันดิบระหว่าง ปี ค.ศ. 1973 - 2006 ในรูปที่ 1-1 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ยกเว้นในบางช่วงที่เกิด
วิกฤติการณ์พลังงานอันเป็นผลสืบเนื่องจาก สงคราม การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ 

 
 

รูปที่ 1-1 การผลิตน้ าดิบในช่วงปี ค.ศ. 1973 – 2006 
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 การใช้พลังงานฟอสซิลที่มีปริมาณขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทั้งในด้านปริมาณและราคา
แล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการแปรรูป
พลังงานฟอสซิล ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของสภาวะโลกร้อนท่ีมนุษย์ต้องเผชิญและแก้ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 

อาจกล่าวได้ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ การใช้พลังงานฟอสซิล และ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบซึ่งกันและกัน จากความสัมพันธ์ดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าสถานการณ์พลังงานของโลกจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้แก่จ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในอนาคต ปริมาณส ารอง
ของแหล่งพลังงานเหล่านี้ที่มีเหลืออยู่ และปริมาณของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยแต่ละปัจจัยที่กล่าวมานั้นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.2.1.1. การเพิ่มจ านวนประชากรโลก จ านวนประชากรโลกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สถานการณ์พลังงานโลก เพราะมนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมาย่อมมีการบริโภคพลังงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งบางคน
ก็มากบางคนก็น้อย องค์การสหประชาชาติได้ท าการส ารวจเก็บข้อมูลจ านวนประชากรโลก และได้ท าการศึกษา 
วิเคราะห์ และท านายถึงแนวโน้ม การเพิ่มของประชากรโลก ดังแสดงในรูปที่ 1-2 ซึ่งพบว่าจ านวนประชากร
โลก เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1995  มีจ านวนประชากรอยู่ 5.67 พันล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6.45  
พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2005 และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7.2 พันล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตรา
การเพิ่มจ านวนของประชากร  ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้เคยรายงานไว้เมื่อต้นปี ค.ศ. 2003 พบว่าอัตราการ
เพิ่มของจ านวนประชากรโลกโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปีหรือประมาณ 77 ล้านคนต่อปี โดยประเทศท่ีอัตราการ
เพิ่มจ านวนประชากรสูงสุดคือ ประเทศอินเดีย ประมาณร้อยละ 21 ของจ านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และ
ประเทศจีนอยู่ที่ร้อยละ 10 และถ้าพิจารณาแยกเป็นกลุ่มประเทศ จะพบว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราการ
เพิ่มจ านวนประชากรประมาณร้อยละ 0.25 ในขณะที่ กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา จะมีอัตราการเพิ่มมากกว่า 6 
เท่าหรือประมาณร้อยละ 1.46 

 
 

รูปที่ 1-2 สถิติจ านวนประชากรโลกระหว่างปี ค.ศ. 1980 – 2006 และการท านายนับตั้ง ค.ศ. 2010 จนถึง  
ค.ศ. 2030 

1.2.1.2. ปริมาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคต จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือปริมาณการเพิ่มจ านวนของประชากรโลก ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการ
ใช้พลังงานอย่างตรงไปตรงมาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สหรัฐอเมริการ่วมกับสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 26 
ประเทศ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งหน่วยงานช่ือ อีไอเอ (Energy information administration, EIA) เพื่อท าหน้าที่
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของโลกและได้จัดท ารายงานช่ือว่า อินเตอร์
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เนช่ันแนล เอ็นเนอร์ยี เอาท์ลุค (International energy outlook) นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มประเทศต่างๆ 
ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 1-3 เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์พลงังานของโลกให้ง่ายขึ้น โดยแต่ละ
กลุ่มจะประกอบด้วยประเทศท่ีมีสถานภาพใกล้เคียงกัน เช่น 

(1) กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrialized countries)  หมายถึงกลุ่ม ประเทศที่ประกอบด้วย 
ประเทศที่เป็นสมาชิก โออีซีดี (Organization for economic cooperation and development, OECD) 
ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา ยกเว้นพวกยุโรปตะวันออกซึ่งจะอยู่อีกกลุ่ม ส่วนจากทวีป
เอเชียมีเพียงประเทศญี่ปุ่นท่ีอยู่ในกลุ่มนี้  

(2) กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกรวมถึงรัสเซียเดิมทั้งหมด หรือเรียกว่ากลุ่ม อีอีและเอฟเอสยู  
(Eastern europe and the former soviet union, EE/FSU) โดยกลุ่ม อีอี ได้แก่ อัลบาเนีย บัลแกเรีย 
สาธารณรัฐเชก  ฮังการี  โปแลนด์  โรมาเนีย   สโลวเกีย และยูโกสลาเวีย ส่วนกลุ่มเอฟเอสยู ได้แก่  เอสโทเนีย  
ลัตเวีย  ลิทัวเนีย  อาร์มีเนีย  อาเซอร์ไบจัน  เบลารุส  คาซัคสถาน จอร์เจีย  อุซเบกิสถาน  ยูเครน  และรัสเซีย 
เป็นต้น 

(3) กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย (Developing asia) หมายถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่น 

(4) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (Middle east) หมายถึงกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น 
อิรัก อิหร่าน คูเวต เลบานอน บาร์เรน  ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย เยเมน เป็นต้น 

(5) กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา  (Africa)  
(6) กลุ่มประเทศท่ีอยู่ในตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอเมริกา (Central and South America) 

 

  

รูปที่ 1-3 ที่ตั้งของกลุ่มประเทศตา่งๆ 

 จากข้อมูลการเก็บรวบรวมปริมาณการใช้พลังงานของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.  1970 พร้อมกับการ
วิเคราะห์และท านายความต้องการใช้พลังงานของโลกไปจนถึงปี ค.ศ. 2025 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1.4 พบว่าแนวโน้มการใช้พลังงาน
จะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ไปจนถึง ค.ศ. 2025 แนวโน้มการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 54 ซึ่ง
แนวโน้มการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในแถบ
เอเชียซึ่งมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ จีดีพี (gross domestic product, GDP) โดย
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.1 ในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีความต้องการใช้พลังงานสูงถึงประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับความ
ต้องการใช้พลังงานท่ัวโลก และประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันทั่วโลก ซึ่งปริมาณการใช้และ
แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมกับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และกลุ่มอื่นๆ แสดง
ไว้ในรูปที่ 1-5  
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รูปที่ 1-4 ปริมาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของโลก 
 
 

 

รูปที่ 1-5 ปริมาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของกลุ่มประเทศต่างๆ 

ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงปริมาณความต้องการใช้พลังงาน โดยแยกประเภทของแหล่งพลังงานออกเป็นแต่ละชนิด
พบว่า น้ ามันยังเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีการใช้สูงสุดและมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละประมาณร้อยละ 1.9 โดยในปี ค.ศ. 2001 มี
ปริมาณการใช้อยู่ท่ี 77 ล้านบาร์เรลต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 121 บาร์เรลต่อวัน ในปี ค.ศ. 2025 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1-6 ส าหรับ
กลุ่มประเทศที่มีความต้องการใช้น้ ามันมากที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในแถบเอเชีย ซึ่งมี
ปริมาณการใช้รวมกันถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการใช้พลังงานทั่วโลก ส่วนแหล่งพลังงานอื่นที่มีการใช้รองลงมาคือ ถ่านหิน และ
ก๊าซธรรมชาติ โดยในช่วงก่อนหน้าน้ี ปริมาณการใช้ถ่านหินมีสูงกว่าก๊าซธรรมชาติแต่ในปัจจุบันการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานท้ัง
สองเริ่มใกล้เคียงกัน ในขณะที่ประมาณหลังปี ค.ศ. 2010 ไปแล้ว อัตราความต้องการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติจะสูงกว่าถ่าน
หินประมาณร้อยละ 12 ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่มีการใช้เพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วโดยจากปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2025 
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 62 โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วคือ การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคตเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงที่สะอาดกว่า
น้ ามันและถ่านหิน และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ส่วนแหล่งพลังงานที่ไม่ค่อยมีอัตราการใช้มากนักคือ พลังงานทดแทนและนิวเคลียร์ 
ส าหรับสาเหตุที่การใช้พลังงานทดแทนยังไม่มากนัก เพราะในปัจจุบันแหล่งพลังงานฟอสซิลยังคงมีให้ใช้อย่างสะดวกสบาย 
ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนี้ยังเหมาะสมกับเชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลอยู่ ส่วนเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนยังขาด
ความน่าเชื่อถือและราคาค่อนข้างสูง ส าหรับพลังงานนิวเคลียร์นั้นประเด็นปัญหาอยู่ที่ความไม่รู้ไม่เข้าใจ และความหวาดกลัวของ
ชุมชนและสังคม จึงท าให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน 



ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน     คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
 

 1-6 

s
 

รูปที่ 1-6 ปริมาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานจากแหล่งแต่ละชนิด 

1.2.1.3. ปริมาณแหล่งพลังงานส ารองของโลก การส ารวจแหล่งพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากซากดึกด า
บรรพ์ จากข้อมูลหลังการส ารวจปริมาณของแหล่งพลังงานเหล่านี้แล้ว ท าให้ต้องคิดและตระหนักถึงการใช้หรือการบริโภคพลังงาน
และการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน เพราะว่าปริมาณแหล่งพลังงานส ารองของโลกในปัจจุบันนี้เหลือน้อยลง จาก
ข้อมูลการรายงานของบริษัท บีพี ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในการส ารวจและผลิตน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ   ได้รายงานถึงปริมาณ
แหล่งพลังงานส ารองของโลกไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2004 ในเอกสารที่มีช่ือว่า บีพี สเตติสติเคิล รีวิว (BP Statistical 
review) พบว่าแหล่งน้ ามันท่ีมีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในแถบตะวันออกกลาง มีประมาณ 726.6 พันล้านบาร์เรล รองลงมาที่มี
ปริมาณใกล้เคียงกันคือบริเวณยุโรปรวมกับยุโรเชีย อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต้ และแอฟริกา มีประมาณ 105.9 102.2 และ 
101.8 พันล้านบาร์เรล ตามล าดับ ส่วนบริเวณที่มีเหลือค่อนข้างน้อยคือ แถบอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟกก มีเหลืออยู่เพียง 63.6 
และ 47.7 พันล้านบาร์เรลตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 1-7 

 

รูปที ่1-7 บริเวณและปรมิาณส ารองน้ ามันของโลก (ที่มา: BP. 2004. On-line)  

ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน คือ มีเหลือส่วนใหญ่ในแถบตะวันออกกลาง โดยมีประมาณ 71.72 พันล้าน
ลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือบริเวณยุโรปรวมกับยุโรเชีย มีประมาณ 62.30 พันล้านลูกบาศก์เมตร ถัดมาที่มีปริมาณใกล้เคียงกันคือ
แอฟริกาและเอเชียแปซิฟกก มีประมาณ 13.78 และ 13.47 พันล้านลูกบาศก์เมตรตามล าดับ ส่วนบริเวณที่มีเหลือน้อยที่สุดคือ
อเมริกาเหนือ อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต้มีเหลืออยู่ 7.31 และ 7.19 พันล้านลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในรูปที ่1-8 
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รูปที ่1-8 บริเวณและปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติของโลก (ที่มา: BP. 2004. On-line) 

ส่วนถ่านหินมีเหลือมากท่ีสุดในบริเวณแถบยุโรปรวมกับยุโรเชียมีประมาณ 355.4 พันล้านตัน รองลงมาคือบริเวณเอเชีย
แปซิฟกก มีประมาณ 292.5 พันล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับอเมริกาเหนือคือ ประมาณ 257.8 พันล้านตัน และมีเหลือในแอฟริกา 
อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต้ ประมาณ 55.4 และ 21.8 พันล้านตัน ตามล าดับ ส่วนบริเวณที่มีเหลือน้อยที่สุดคือตะวันออกกลาง 
มีเหลืออยู่ 1.7 พันล้านตัน ดังแสดงในรูปที ่1-9 

 
รูปที่ 1-9 บริเวณและปรมิาณส ารองถ่านหินของโลก (ที่มา: BP.  2004.  On-line) 

1.2.1.4. ผลกระทบจากการใช้พลังงาน จากแนวโน้มการใช้และความต้องการใช้พลังงาน จะเห็นว่าแหล่งพลังงานส่วนใหญ่
ที่ใช้กันมาก และมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต คือพลังงานที่ได้มาจากแหล่งพลังงานซากดึกด าบรรพ์เกือบทั้งหมด 
ประกอบกับแหล่งพลังงานเหล่านี้จะยังมีให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันใช้ได้อย่างสะดวกและไม่ขาดแคลน เหล่านี้ คือสาเหตุหลักที่ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกและมนุษย์ทุกคน ผลเสียจากการใช้พลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดถึง
การใช้ และย้อนกลับมาท าลายตัวมนุษย์เองโดยเริ่มจากการท าลายสิ่งแวดล้อมก่อน ผลกระทบในวงกว้างระดับโลกอันเกิดจากการใช้
พลังงานซากดึกด าบรรพ์ คือ การเกิดปรากฏการณ์สภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนไป (climate change) และมลพิษทางอากาศ (air 
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pollution) การเผาไหม้ของเช้ือเพลิงซากดึกด าบรรพ์มีการปล่อยก๊าซต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายอย่างด้วยกันเช่น 
ซัลเฟอร์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์  ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งสารโลหะหนักต่างๆ และที่ส าคัญคือปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (greenhouse effect) จากข้อมูลในรายงานของ อินเตอร์เนช่ัน
แนล เอ็นเนอร์ยี เอาท์ลุค ได้รายงานถึงข้อมูลของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากแหล่งพลังงานต่างๆทั้ง น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ 
และถ่านหิน พร้อมกับมีการท านายถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นจนถึง ปี ค.ศ. 2025 ซึ่งจากข้อมูลในปี ค.ศ. 2001 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นประมาณ 23.9 พันล้านเมตริกตันโดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 27.7 พันล้านเมตริกตันในปี 2010 และ
เพิ่มขึ้นเป็น 37.1 พันล้านเมตริกตัน ในปี 2025 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1-10 ซึ่งจะเห็นว่าตลอด 30 ปีมานี้  และอีก 20 ปีต่อจากนี้ไป 
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมที่เกิดขึ้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

 
 

รูปที่ 1-10 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานซากดกึด าบรรพ์แต่ละชนิด 

เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดใ์นช่วงกว่า 10 ปีท่ีผ่านมาพบว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจะมีการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด และมีแนวโน้มมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มยุโรปตะวันออกกับประเทศรัสเซียดั้งเดิม มีป ริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกสามารถลดได้ถึงร้อยละ 40 ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2001 ซึ่งสาเหตุที่
ส าคัญคือการหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทน ส่วนรัสเซียลดได้เพียงร้อยละ 5 ในขณะที่กลุ่มสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงลดได้ร้อยละ 9 
ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาในแถบเอเชีย มีแนวโน้มการปล่อยสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากที่สุด  ในโลกกว่า 1,300 ล้านคน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ท าให้มีความต้องการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันผลที่ตามมาคือท าให้มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากขึ้นด้วย เป็นผลให้
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนานับวันจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง รูปที่ 1-11 แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการใช้พลังงานของกลุ่มประเทศต่างๆ 
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รูปที่ 1-11 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกลุม่ประเทศต่างๆ 
 

1.2.2 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย 
ประเทศไทยจ าเป็นต้องพึ่งพาการน าเข้าแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ ามันดิบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น สถานการณ์พลังงานของประเทศ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกซึ่งมักเป็นสถานการณ์ที่
ตึงเครียดหรือล่อแหลมต่อการเกิดสงครามระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่สหรัฐอเมริกายกกองทัพไปถล่มคูเวต
เมื่อปี พ.ศ. 2533 หรือเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรักที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 และ
ในที่สุดก็เกิดเป็นสงคราม โดยสหรัฐอเมริกาได้ส่งขีปนาวุธไปถล่มเมืองแบกแดดของอิรัก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 
ส าหรับประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ าซึ่งเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 
ตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2545 จึงเริ่มฟื้นตัว โดยในปี พ.ศ. 2552  มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 
ในอัตราร้อยละ 1.2 และมีอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 2.3 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีการใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์หรือพลังงานสิ้นเปลือง (น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.3 และสัดส่วนการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน (ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ เป็นต้น) ร้อยละ 18.7 ซึ่งในช่วงของการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจนี้นั้น ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านพลังงานเพื่อใช้ในการพัฒนามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 
2554 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณแนวโนม เศรษฐกิจไทย จะขยายตัวร
อยละ 3.5-4.5 ในขณะที่คาดการณ์เศรษฐกิจโลก จะขยายตัวรอยละ 3.8-4.2 เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนและการ
ส่งออกท่ีปรับตัวดีขึ้น 
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รูปที่ 1-12 สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560  

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) 

การใช้พลังงานยังคงเติบโตตามเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ ามันส าเร็จรูป มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.1 ของการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาคือ ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม ถ่านหิน/ลิกไนต์ ในสัดส่วนร้อย
ละ  20.4, 9.1, 7.1, 6.6 และ 6.7 ตามล าดับ 

 
รูปที่ 1-13 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ าแนกตามชนิดพลังงาน ปี พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 1-1 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2556-2560 

 

 

เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานขั้นสดุท้ายจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจพบว่า สาขาท่ีมีการใช้พลังงานมากที่สุดได้แก่ สาขาขนส่ง คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมาได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาบ้านอยู่อาศยั สาขาธุรกิจการค้าและสาขาเกษตรกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
35.2, 13.5, 8.0 และ 3.3 ตามล าดับ โดยคดิเป็นพลังงานท่ีใช้รวมเท่ากับ 80,752 พันตันเทียบเท่าน้ ามนัดิบ 

เมื่อพิจารณาถึงการผลิตพลังงาน ปี 2559 พบว่า โดยรวมมีการผลิตที่ลดลงจากปี 2558 ยกเว้น น้ ามันดิบ ลิกไนต์ และ พลังงาน
หมุนเวียน กล่าวคือปริมาณการผลิตรวมเท่ากับ 78,795 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ ในขณะที่การใช้พลังงาน (ตามตารางที่ 1-1) มี
อัตราการใช้ที่สูงข้ึน ดังนั้นจึงต้องมีการน าเข้าพลังงานในอัตราที่สูงขึ้น (ตารางที่ 1-3) คือปริมาณน าเข้ารวมเท่ากับ 74,452 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 
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ตารางที่ 1-2 การผลิตพลังงานจ าแนกตามชนิดพลังงานปี พ.ศ. 2559 

 
 
ตารางที่ 1-3 การน าเข้าพลังงานจ าแนกตามชนิดพลังงานปี พ.ศ. 2559 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2559, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน) 
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1.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy) 

เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ส าหรับอ้างอิงในกฎหมายและเอกสาร
ต่างๆ ของหน่วยงานด้านพลังงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานให้ถูกต้องตรงกัน 
และสอดคล้องกับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานท่ีบังคับใช้ด้วย 

1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน 
พลังงาน (energy) หมายถึง ความสามารถในการท างาน (ability to do work) ซึ่งการท างานนี้อาจอยู่ใน

รูปการเคลื่อนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปของวัตถุก็ได้ พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตใช้พลังงานเพื่อให้
เกิดงาน (work) และเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 

ค าว่า “พลังงาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2550) มาตรา 3 หมายถึง ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของพลังงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้น จึงแบ่งพลังงานจ าแนกตาม
ลักษณะการน ามาใช้ประโยชน์เป็น 2 ประเภท คือ พลังงานสิ้นเปลือง (Conventional energy) และพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable energy) 

ความหมายตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) “พลังงาน
สิ้นเปลือง” หมายถึง พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร์ เป็นต้น ส่วน “พลังงานหมุนเวียน” หมายถึง พลังงานท่ีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ 
ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น  

พลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานใช้แล้วหมดไป หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels) ได้แก่ น้ ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวมทั้งหินน้ ามันและทรายน้ ามัน (ความหมายตามพจนานุกรมปกโตรเลียม ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ)  ที่
เรียกว่าใช้แล้วหมดไป ก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานฟอสซิลนี้เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมจมอยู่ใต้พื้นพิภพ
เป็นเวลานานหลายพันล้านปี โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลกและความร้อนใต้ผิวโลก มีทั้งที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ ปรกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาก็สามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางครั้งจึงเรียกว่า พลังงานส ารอง 

ส่วนพลังงานหมุนเวียนก็คือพลังงานท่ีได้จากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น 
แสงอาทิตย์ ลม ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระท าของมนุษย์ (กรมเช้ือเพลิง
ธรรมชาติ, 2551) ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนถูกพัฒนามาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พลังงานหมุนเวียนที่ถูก
น ามาใช้มากในประเทศไทย ได้แก่ ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ า พลังความร้อนใต้พิภพ พลังลม ตามล าดับ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2549) 

ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้ให้
ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับ “พลังงาน” ไว้ดังน้ี 

“พลังงาน” หมายความว่า ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่นเช้ือเพลิงความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น 

“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้
พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น 

“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานท่ีได้จากถ่านหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ
ธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น 

“เช้ือเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเช้ือเพลิง เช้ือเพลิ ง
สังเคราะห์ ฟืนไม้ แกลบ กากอ้อยขยะและสิ่งอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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“น้ ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซ น้ ามันเบนซิน น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องบิน น้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา 
น้ ามันอื่น ๆ ท่ีคล้ายกับน้ ามันที่ได้ออกช่ือมาแล้วและผลิตภัณ์์ปกโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซปกโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ่งได้แก่ โปรเปน โปรปกลีน 
นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเป็นส่วนใหญ่ 

1.3.2 รูปแบบและหน่วยวัดพลังงาน 
รูปแบบของพลังงาน 
รูปแบบของพลังงานสามารถจ าแนกโดยใช้หลักเกณ์์ต่างๆ ได้หลายแบบ ในทางฟกสิกส์ จ าแนกพลังงาน

ธรรมชาติออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานศักย์  และพลังงานจลน์   
พลังงานศักย์ (Potential energy) เป็นพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่งต่างๆ เนื่องจากที่ตั้งของสิ่งนั้น 

หรือเพราะสิ่งนั้นถูกกระท าโดยสิ่งอื่น เช่น พลังงานในสิ่งของหนักที่ถูกยกขึ้น พลังงานในลวดสปริงที่เป็นลาน
ของนาฬิกา พลังงานในคันธนูท่ีถูกโก่ง พลังงานในอ่างน้ าท่ีอยู่ในทีสู่ง เป็นต้น 

พลังงานจลน์ (Kinetic energy) เป็นพลังงานของการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในวัตถุที่ก าลังเคลื่อนที่ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับมวลสาร (mass) และความเร็ว (velocity) ที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ ดังนั้น วัตถุใดมีมวลสารมาก (หนักมาก) 
และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จึงเป็นวัตถุที่มีพลังงานจลน์มาก ตัวอย่างเช่น พลังงานในขบวนรถไฟ พลังงานใน
ลม  พลังงานในคลื่น เป็นต้น 

ส าหรับการจ าแนกรูปแบบของพลังงานโดยทั่วๆ ไป อาจแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ คือ 
1. พลังงานเคมี  (chemical energy) เป็นพลังงานพื้นฐานของกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

สิ่งมีชีวิต พลังงานท่ีสะสมไว้จะสามารถปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างเช่น พลังงานในขนมช็อกโกแลต 
พลังงานในกองฟืน พลังงานในถังน้ ามัน พลังงานท่ีเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เป็นต้น 

2. พลังงานกล (mechanical energy) เป็นพลังงานท่ีใช้ในการเคลื่อนที่ต่างๆ  
3. พลังงานความร้อน (heat energy) เป็นพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญเช้ือเพลิงต่างๆ ความ

ร้อนท าให้โมเลกุลเคลื่อนไหวเร็วข้ึน ตัวอย่างเช่น พลังงานในเปลวไฟ พลังงานท่ีเสียออกไปจากจอคอมพิวเตอร์ 
พลังงานในของเหลวร้อนใต้พื้นพิภพ พลังงานในน้ าในหม้อต้มน้ า เป็นต้น 

4. พลังงานรังสี (radiant energy) เป็นพลังงานที่เคลื่อนที่ในลักษณะคลื่นของพลังงานที่
ประกอบด้วยโฟตอน (Photon) ตัวอย่างเช่น พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ พลังงานจากเสาส่งสัญญาณทีวี 
พลังงานจากหลอดไฟ พลังงานจากเตาไมโครเวฟ พลังงานจากเลเซอร์ที่ใช้อ่านแผ่นซีดี เป็นต้น 

5. พลังงานไฟฟ้า (electrical energy) เป็นพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส้นลวด
หรือตัวน าไฟฟ้าอื่น ตัวอย่างเช่นพลังงานท่ีเกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็ก  พลังงานที่ใช้ขับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พลังงานท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานท่ีได้จากกังหันลม เป็นต้น 

6. พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy) หมายถึงพลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการ
ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก รวมหรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของ ปรมาณู ค าที่ใช้แทนกันได้คือ
พลังงานปรมาณู (Atomic energy) ซึ่งเป็นค าท่ีเกิดขึ้นก่อนและใช้กันมาจนติดปาก โดย อาจเป็นเพราะมนุษย์
เรียนรู้ถึงเรื่องของปรมาณู (Atom) มานานก่อนท่ีจะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียส แต่การใช้ศัพท์  ที่ ถูกต้อง
ควร ใช้ค าว่า พลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดีค าว่า Atomic energy ยังเป็นค าท่ีใช้กันอยู่ ในกฎหมาย ของหลาย
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดความหมายของค าว่าพลังงานปรมาณู ไว้ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. 
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 ในความหมายที่ตรงกับค าว่า พลังงานนิวเคลียร์ และ ต่อมาได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 3 ให้ครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซ์ด้วย (ตามความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ ของกองวิศวกรรม
นิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)) 

หรืออาจจ าแนกรูปแบบของพลังงานตามแหล่งที่มาของพลังงานได้เป็น 2 รูปแบบ คือ พลังงานปฐม
ภูมิ (Primary energy) และพลังงานทุติยภูมิ (Secondary energy) 

พลังงานปฐมภูมิ หมายถึง แหล่งพลังงานท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้โดยตรง ได้แก่ น้ า แสงอาทิตย์ ลม เช้ือเพลิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น น้ ามันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ (แร่นิวเคลียร์) ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น 
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พลังงานทุติยภูมิ หมายถึง พลังงานซึ่งได้มาโดยการน าพลังงานปฐมภูมิหรือพลังงานรูปแบบดั้งเดิมมา
แปรรูป (Transform) ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันตามความ
ต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณ์์ปกโตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปกโตรเลียมเหลว เป็นต้น 
หน่วยวัดพลังงาน 
พลังงานมีหลายรูปแบบ และแต่ละชนิดให้งานไม่เท่ากัน แม้จะใช้น้ าหนักเท่ากันหรือตวงเป็นลิตรเท่ากันก็ตาม 

หรือบางอย่างก็ตวงเป็นลิตรหรือช่ังเป็นกิโลกรัมไม่ได้ด้วย เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้นการ
เปรียบเทียบพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ต่างรูปแบบกันจึงต้องพิจารณาที่ปริมาณพลังงานที่เกิดขึ้นจากการผลิตของเช้ือเพลิง
ชนิดนั้นๆ หรือที่เรียกว่า “ค่าความร้อนสุทธิ (Energy content or Net Calorific Value; NCV of fuel)” แทน  

ค่าพลังงานของเช้ือเพลิง (Energy Content of Fuel) หรือเรียกว่าค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (Calorific 
Value of Fuel) หรือ (Heating Value of Fuel) มีค่าเท่ากับค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงอย่างสมบูรณ์ 
วัดที่อุณหภูมิอ้างอิง (ระบบสากลก าหนดอุณหภูมอิ้างอิงที่ 25C) โดยปกติ ค่าความร้อนขั้นต้น (Gross Calorific Value) 
ของเชื้อเพลิง คือ ค่าความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ แต่ในทางปฏิบัติ ผลการ
เผาไหม้เช้ือเพลิง จะท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกินกว่าจุดเดือดของน้ า ท าให้ไอน้ าที่เกิดจากการเผาไหม้ไฮโดรเจนที่เป็น
ส่วนประกอบของเช้ือเพลิงกลายเป็นไอและดูดซับความร้อนแฝงการเป็นไอไปส่วนหนึ่ง ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง หลัง
หักค่าความร้อนแฝงกลายเป็นไอของไอน้ า จะเรียกว่า “ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิง (Net Calorific Value of Fuel)” 

หน่วยวัดมาตรฐานสากลหรือหน่วยวัดในระบบ SI (เป็นค าย่อจากภาษาฝรั่งเศส Le Systèm International 
d’Unitèd เทียบเท่ากับช่ือในภาษาอังกฤษว่า International System of Unit) ที่ใช้วัดปริมาณพลังงาน คือ จูล 
(Joules; J) โดย 1 จูล คือ งานที่ได้จากการที่แรง 1 นิวตัน (แรงที่ท าให้วัตถุมวล1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 
เมตร/วินาที2 เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 เมตร) หรือความร้อนที่ได้จากกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผ่านความต้านทาน 1 
โอห์ม ในช่วงเวลา 1 วินาที 

นอกจากน้ี เรายังสามารถเลือกใช้หน่วยอ่ืนๆ ในการวัดปริมาณพลังงานได้อีก อาทิ  
 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง นิยมใช้วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้า 
 แคลอรี นิยมใช้วัดปริมาณความร้อนที่ท าให้น้ าบริสทุธ์ิหนัก 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสโดย

ที่ 1 แคลอรี เท่ากับ 4.2 จูล 
 บี.ที.ย ูนิยมใช้วัดปริมาณความร้อนที่ท าให้น้ าบริสุทธ์ิ หนัก 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ 

โดยที่ 1 บี.ที.ยู เท่ากับ 1,055 จูล 
การเลือกใช้หน่วยวัดแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน หากเป็นการกล่าวถึงทั่วๆ ไป หรือการใช้ในแวดวงธุรกิจหรือ

พลังงานแต่ละชนิด จะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพ (Physical unit) ซึ่งพลังงานแต่ละชนิดจะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น น้ ามันปกโตรเลียมนิยมวัดเป็นบาร์เรลหรือแกลลอน ก๊าซธรรมชาตินิยมวัดเป็นลูกบาศก์ฟุต ถ่านหินนิยมวัดเป็นตัน 
ไฟฟ้านิยมวัดเป็นกิโลวัตต์-ช่ัวโมง พลังงานความร้อนท่ีได้จากอาหารนิยมวัดเป็นแคลอรี พลังงานความร้อนที่ได้จากการแตกตัวทาง
เคมีอื่นๆ นิยมวัดเป็นจูล เป็นต้น ดังน้ันหากต้องการเปรียบเทียบพลังงานหรือเช้ือเพลิงหลายชนิด เราจึงจ าเป็นต้องแปลงหน่วยวัด
ต่างๆ เหล่านั้นให้อยู่ในรูปเดียวกัน คือ หน่วยวัดร่วม (Common unit) ก่อน จึงจะสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ 

หน่วยวัดร่วมที่นิยมใช้ส าหรับการเปรียบเทียบพลังงาน ได้แก่ จูล (Joule) บีทียู (British Thermal Units; Btu) บาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบ (barrels of oil equivalents) ตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (tons of oil equivalents) และ ตันเทียบเท่าถ่านหิน 
(tons of coal equivalents) 

ส าหรับประเทศไทย หน่วยงานด้านพลังงานรวมถึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ใช้หน่วยวัด
ร่วมเป็นตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซึ่งหมายถึง พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของน้ ามันดิบ 1 ตัน 
หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ) 

ส านักงานพลังงานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) ก าหนดให้  
1 ตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ  = 41.868 จกิะจูล (GJ)  

= 11.630 เมกะวัตต์-ช่ัวโมง (MWh)  
= 10 จิกะแคลอรี่ (Gcal) 
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ความสัมพันธ์ของพลังงาน งาน และก าลัง 
พลังงาน (Energy) เป็นปริมาณพื้นฐานอย่างหนึ่งของกระบวนการในระบบกายภาพทุกอย่าง พลังงาน ตามความหมาย

ใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) หมายถึง ความสามารถในการท างาน (Work) 
ซึ่งมีอยู่ในสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น 
เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น พลังงานและงาน มีหน่วยเป็น วัตต์-ช่ัวโมง (Wh) หรือจูล (J) หรือนิวตัน-เมตร (Nm) 

ส่วนค าว่าก าลัง (Power) ตามค านิยาม คือ งานท่ีท าได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จึงมีสูตรการค านวณ คือ  
 ก าลัง   =  งาน (W) / เวลา (t)  
โดยที ่ ก าลัง มีหน่วยเป็น วัตต์ (W) หรือ จูล/วินาที (J/s) 
 งาน  มีหน่วยเป็น  จูล (J) หรือนิวตัน-เมตร (Nm) 
 เวลา  มีหน่วยเป็น  วินาที (s) 

ก าลังงาน คือ อัตราส่วนระหว่างพลังงานต่อหน่วยเวลา 

ก าลังงาน  =  พลังงาน/เวลา 

 ก าลังงานทางไฟฟ้า มีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt; W) 
 ก าลังงานทางกล  มีหน่วยเป็น  จูล/วินาที (J/sec) หรือแรงม้า (HP) 

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

1.3.3 การค านวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และการแปลงหน่วย 
การค านวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
การค านวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (หน่วยเป็นเมกะจูล) ให้ค านวณตาม

หลักเกณ์์ดังนี้  
1. กรณีไฟฟ้าให้ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย 3.60 
2. กรณีความร้อนจากไอน้ าให้ค านวณปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดย

ใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

Es = (hs– hw) * S * eff 

โดย  
Es  หมายถึง  ปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็นเมกะจูล/ปี  
hs  หมายถึง  ค่า Enthalpy ของไอน้ าที่ใช้หน่วยเป็นเมกะจูล/ตันจากตารางไอน้ า(steam table) ทั่วไป 
hw  หมายถึง  ค่า Enthalpy ของน้ าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศในที่นี้ให้ใช้ค่า

เท่ากับ 113 เมกะจูล/ตัน 
S  หมายถึง  ปริมาณไอน้ าที่ใช้หน่วยเป็นตัน/ปีดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ าของอาคาร 
eff  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่น้ีให้ใช้ค่า 0.45 

3. กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้ 

Ef = F * HHV * eff 

โดย 
Ef  หมายถึง  ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะ

จูล/ปี 
F  หมายถึง  ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ าหนัก หรือปริมาตรต่อปี 
HHV  หมายถึง  ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้ หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วย

น้ าหนัก หรือปริมาตร 
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eff  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในท่ีนี้ให้ใช้ค่า 0.45 
ในกรณีไม่มีความร้อนสูงจากผู้จ าหน่ายให้ใช้ค่าความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 
 
พลังงานสิ้นเปลืองตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานหมายความรวมถึงพลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน 

น้ ามันดิบ น้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น 

การแปลงหน่วยปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง 
การแปลงหน่วยปริมาณพลังงานของเช้ือเพลิง ให้ใช้ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factors) หรือ ค่าตัวคูณ 

(Multipliers) ดังนี ้

ประเภท(หน่วย) 
กิโลแคลอร่ี/หน่วย 

(kcal/unit) 

ตันเทียบเท่า 
น้ ามันดิบ/ล้านหน่วย 

(toe/106 UNIT) 

เมกะจลู/หน่วย 
MJ/UNIT 

พันบีทียู/หน่วย 
103 Btu/UNIT 

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

3.1 ช้ืน (ลูกบาศก์ฟุต) 248 24.57 1.04 0.98 
3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต) 244 24.18 1.02 0.97 

4. ผลิตภัณ์์ปกโตรเลียม     
4.1 ก๊าซปกโตรเลียมเหลว (ลิตร) 6,360 630.14 26.62 25.24 
4.2 น้ ามันเบนซิน (ลิตร) 7,520 745.07 31.48 29.84 
4.3 น้ ามันเครื่องบิน (ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 
4.4 น้ ามันก๊าด (ลิตร) 8,250 817.40 34.53 32.74 
4.5 น้ ามันดีเซล (ลิตร) 8,700 861.98 36.42 34.52 
4.6 น้ ามันเตา (ลิตร) 9,500 941.24 39.77 37.70 
4.7 ยางมะตอย (ลิตร) 9,840 974.93 41.19 39.05 
4.8 ปกโตรเลียมโค๊ก (กก.) 8,400 832.26 35.16 33.33 

5. ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 860 85.21 3.60 3.41 
6. ไฟฟ้าพลังน้ า 2,236 221.54 9.36 8.87 
     (กิโลวัตต์ชั่วโมง)     
7. พลังงานความร้อนใต้พิภพ 9,500 941.24 39.77 37.70 
     (กิโลวัตต์ชั่วโมง)     
8. ถ่านหินน าเข้า (กก.) 6,300 624.19 26.37 25.00 
9. ถ่านโค๊ก (กก.) 6,600 653.92 27.63 26.19 
10. แอนทราไซต์ (กก.) 7,500 743.09 31.40 29.76 
11. อีเทน (กก.) 11,203 1,110.05 46.89 44.45 
12. โปรเพน (กก.) 11,256 1,115.34 47.11 44.67 
13. ลิกไนต์     

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

พลังงานหมุนเวียน     
1. ฟืน (กก.) 3,820 378.48 15.99 15.16 
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ประเภท(หน่วย) 
กิโลแคลอร่ี/หน่วย 

(kcal/unit) 

ตันเทียบเท่า 
น้ ามันดิบ/ล้านหน่วย 

(toe/106 UNIT) 

เมกะจลู/หน่วย 
MJ/UNIT 

พันบีทียู/หน่วย 
103 Btu/UNIT 

2. ถ่าน (กก.) 6,900 683.64 28.88 27.38 
3. แกลบ (กก.) 3,440 340.83 14.40 13.65 
4. กากอ้อย (กก.) 1,800 178.34 7.53 7.14 
5. ขยะ (กก.) 1,160 114.93 4.86 4.60 
6. ข้ีเลื่อย (กก.) 2,600 257.60 10.88 10.32 
7. วัสดุเหลือใช้ 

ทางการเกษตร (กก.) 
3,030 300.21 12.68 12.02 

 
1.4 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร (Energy cost of factory and building)  

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของโรงงานและอาคารทุกประเภท ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
อาจมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร วัตถุดิบ และค่าการตลาด แต่การลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะช่วย
เพิ่มก าไรให้แก่โรงงานหรืออาคารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น อาทิ 
ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัตถุดิบ ควบคุมได้ยาก ประกอบกับราคาน้ ามันและไฟฟ้าที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจึงได้รับความสนใจจากเจ้าของโรงงานและอาคารมากขึ้นในปัจจุบัน 

จากข้อมูลการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พบว่า เหตุผลหรือแรงจูงใจที่ส าคัญในการด าเนินการด้านอนุรักษ์
พลังงานของผู้ประกอบการ คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเป็นหลัก ส่วนในด้านการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการปฏิบัติตาม
กฎหมายยังมีความส าคัญในระดับรองลงไป  

จากการศึกษาต้นทุนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 6 สาขาของไทยเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาพบว่า
อุตสาหกรรมไทยยังมีศักยภาพที่จะลดต้นทุนด้านพลังงานได้ในทุกสาขา โดยจากการประเมินขั้นต่ าหากแต่ละอุตสาหกรรมลด
ต้นทุนพลังงานลงได้ร้อยละ 5 – 10 ภายในปี 2554 จะท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนพลังงานได้ถึง 4 ,263 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูล
จากการศึกษาของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับมอบหมายจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2547) โดยที่การลดต้นทุนด้านพลังงานนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลผลิต ท าให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นอีกด้วย 

 
1.5 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

1.5.1 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC) 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ ค่าการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ค่า SEC 

(Specific Energy Consumption; SEC) เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับมูลฐานที่สุดของ
โรงงานหรือกลุ่มโรงงานท่ีมีผลผลิตอย่างเดียวกัน  

ตัวอย่างค่า SEC ส าหรับระบบหรืออุตสาหกรรมแต่ละชนิดแสดงในตารางด้านล่าง 

 ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ ค่า SEC 
การผลิตอิฐ เมกะจูล/ตันของอิฐที่ผลิตได้ 
การอบเหล็ก เมกะจูล/ตันของเหล็กท่ีถูกอบ 
การผลิตไอน้ า เมกะจูล/กิโลกรัมไอน้ าที่ผลิตได้ 
การปรับอากาศ เมกะจูล/องศาเซลเซียส 
ระบบแสงสว่าง วัตต์/ตารางเมตร 
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ค่า SEC สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

SEC = 


 

P

EE sb  

เมื่อ  SEC  =  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงาน หรือค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต 
   E  =  ผลรวมของพลังงาน ซึ่งได้จากค่าความร้อนคูณกับปรมิาณไฟฟ้าและเช้ือเพลงิที่ใช้ โดยคิดจากพลังงาน

สุทธิคือพลังงานท่ีซื้อท้ังหมดหักลบด้วยพลังงานท่ีขาย   
   P    =  ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน  
  

ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานจะใช้ข้อมูลราย 6 เดือน หรือรายปีส าหรับกรณีของโรงงานที่มีการผลิตตามฤดูกาล ส่วน
โรงงานท่ีมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย ค่า SEC จะต้องหักพลังงานส่วนที่ขายออกด้วย 

Average SEC/Reference SEC  
กรณีการวัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานควบคุมในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีข้อจ ากัดมากขึ้น เนื่องจากโรงงานใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีผลผลิตที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีทั้งผลผลิตอาหารแช่แข็งที่มีหน่วย
วัดเป็นตัน และผลผลิตเครื่องดื่มที่มีหน่วยวัดเป็นลิตร เป็นต้น ดังนั้นจึงใช้ Average SEC/Reference SEC Ratio เป็นตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวม โดยเป็นการประเมินค่าปริมาณพลังงานที่ใช้ในรอบปีที่สนใจเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานที่
ควรจะเป็นหากค่าประสิทธิภาพพลังงานหรือ 

ค่า SEC ในปีปัจจุบันเท่ากับค่าอ้างอิง ดังนี้ 

PEI = 
Bp

p

SECP

E



  

เมื่อ  PEI  =  ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวม (Physical Energy Index) 
   E  =  ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ในปีปัจจุบัน   
   P    =  ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน  
 PP  =  ปริมาณผลผลิตแต่ละอย่างในปีปัจจุบัน  
 SECB   =  ค่า SEC อ้างอิงของผลผลิตนั้นๆ   

1.5.2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ หรือระบบ 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ สามารถค านวณได้จากปริมาณก าลังงาน

หรืองานที่ผลิตได้ต่อพลังงานที่ป้อนเข้า โดยประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือระบบแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามความนิยม ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

1.5.2.1 หม้อไอน้ า 
จุดประสงค์ของหม้อไอน้ าและระบบส่งจ่ายความร้อน คือ การจ่ายความร้อนหรือความช้ืน  

ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ าสามารถวัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลวที่ท างาน รูปที่ 1.2 
แสดงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งการใช้เช้ือเพลิงป้อนเข้า ปริมาณไอน้ าที่ได้ และการ
สูญเสียอันเนื่องมาจากการโบลดาวน์ การแผ่รังสี และการสูญเสียทางปล่อง 
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                   100%
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   �         ~76%

 
รูปที่ 1-12  แสดงประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า 

หม้อไอน้ าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของระบบผลิตความร้อนหรือไอน้ าเท่านั้น ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบจะต้องพิจารณาส่วนประกอบอ่ืนๆ ด้วย เช่น ระบบส่งจ่าย ระบบปรับสภาพน้ า เป็นต้น 

วิธีค านวณประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า 

ประสิทธิภาพ (%)   =      ความร้อนในไอน้ าที่ใช้ประโยชน์ได้    x 100 
    ความร้อนในเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้า 

หรืออาจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหม้อไอน้ าโดยใช้ดัชนีการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 

  ดัชนีการใช้พลังงานของหม้อไอน้ า =  อัตราความร้อนในเช้ือเพลิงท่ีป้อนเข้าหม้อไอน้ า (เมกะจูล/ช่ัวโมง) 
         (เมกะจูล/กิโลกรัมไอน้ า)           อัตราการผลิตไอน้ า (กิโลกรัม/ช่ัวโมง) 

1.5.2.2 ระบบท าความเย็น 
ประสิทธิภาพของระบบท าความเย็นมีค าเฉพาะที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ สัมประสิทธิ์สมรรถนะ 

(Coefficient of Performance) หรือซีโอพี (COP) เป็นค่าที่แสดงความเย็นที่ผลิตได้ (หรือค่าความร้อนที่อีวา
พอเรเตอร์สามารถดึงออกจากบริเวณท าความเย็น) ต่องานที่ให้กับระบบหรือก าลังไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับอัดสารท า
ความเย็นที่คอมเพรสเซอร์ โดยค่า COP ที่สูงจะหมายถึงประสิทธิภาพของเครื่องท าความเย็นที่สูงหรือมี
ประสิทธิภาพดี 

วิธีค านวณประสิทธิภาพของระบบท าความเย็น 

COP = ความเย็นท่ีได้จากอีวาพอเรเตอร์ (หน่วยเป็นวัตต์ความเย็น,WR ) 
           ความร้อนที่ให้คอมเพรสเซอร์ (หน่วยเป็นวัตต์: We)          

ตัวอย่างเช่น ต้องการหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นขนาด 13,185 WR ท างานโดยใช้คอมเพรสเซอร์ 
5,480 วัตต์ (We) จะสามารถค านวณค่า COP ได้ดังนี้ 

COP = 13,185  WR =  2.4 
   5,480 We   
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นอกจากค่า COP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ค่าที่ใช้แสดงประสิทธิภาพของระบบท าความเย็นที่นิยมใช้อีกค่าหนึ่งคือ
ประสิทธิภาพการให้ความเย็น (Energy Efficiency Ratio) หรือค่าอีอีอาร์ (EER) เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนของความเย็นที่
เครื่องปรับอากาศสามารถท าได้จริง (Output) กับก าลังไฟฟ้าทีเ่ครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นต้องใช้ในการท าความเย็นนั้น (Input) มี
หน่วยเป็น (Btu/h)/W เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่า EER สูงก็แสดงว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดี
หรือประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากนั่นเอง 

กฎกระทรวง ว่าด้วยก าหนดมาตรฐาน หลักเกณ์์และวิธีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (พ.ศ. 2538) ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ใช้ค่าสมรรถนะของเครื่องท าความเย็น (Chiller 
Performance; ChP) เป็นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร 

ค่าสมรรถนะของเครื่องท าความเย็น(กิโลวัตต์/ตันความเย็น)  

=    ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ของเครื่องท าความเย็นที่ภาระเตม็พิกัด (กิโลวตัต์) 

 ความสามารถในการท าความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด (ตันความเย็น) 
 

1.5.2.3 มอเตอร์ 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับค่าของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้น

เนื่องจาก  
1. การสูญเสียที่แกนเหล็ก (Core losses) เกิดจากพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของ

สนามแม่เหล็กที่ไหลอยู่ในแกนเหล็ก (Hysteresis losses) รวมทั้งการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกน
เหล็ก (Eddy current losses)  

2. การสูญเสียจากแรงลมที่ต้านทานการหมุน  และแรงเสียดทาน (Windage and friction 
losses) เกิดจากแรงเสียดทานในตลับลูกปืน และแรงต้านของครีบระบายอากาศท่ีตัวมอเตอร์ โดยรวมแล้วการ
สูญเสียที่แกนเหล็ก การสูญเสียจากแรงลม และแรงเสียดทาน เป็นค่าการสูญเสียที่คงที่ และไม่ขึ้นกับโหลดของ
มอเตอร์เรียกโดยรวมว่า “ค่าการสูญเสียขณะที่มอเตอร์ไม่มีโหลด” (No - Load losses)  

3. การสูญเสียที่สเตเตอร์ (Stator losses)   จะอยู่ในรูปของความร้อนเกิดจากกระแสที่ไหลผ่าน
ขดลวดที่มีความต้านทานอยู่ภายใน   

4. การสูญเสียที่โรเตอร์ (Rotor losses) อยู่ในรูปความร้อนเช่นเดียวกับสเตเตอร์ แต่เกิดที่ขดลวด
ในโรเตอร์  

5. การสูญเสียจากภาระการใช้งาน (Stray losses) เป็นผลจากค่าการสูญเสียที่เกิดจากความถี่ใน
แกนเหล็กท่ีโรเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร์ ค่าการสูญเสียจากค่ากระแสฮาร์มอนิกในตัวน าของ
โรเตอร์ขณะที่มีโหลด ค่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดจากกระแสโหลด ซึ่งการสูญเสียที่สเตเตอร์ โรเตอร์ และ
จากภาระการใช้งาน จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของโหลดเรียกโดยรวมว่า “ค่าการสูญเสียขณะมีโหลด” (Load 
losses)  

วิธีค านวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ 

 ประสิทธิภาพ (%) = 100x
)อินพุต(วตัต์

)เอาต์พุต(แรงมา้x746
 

หรืออาจเขียนอยู่ในรูปท่ีแสดงค่าก าลังงานสูญเสียของมอเตอร์ด้วยก็ได้ ดังนี้ 

 ประสิทธิภาพ (%) =              ก าลังงานเอาต์พุต (วัตต์)         x  100 
    ก าลังงานเอาต์พุต (วัตต์) + ก าลังงานสูญเสีย (วัตต์)  
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ปริมาณของก าลังไฟฟ้าอินพุตที่ใช้ผลิตแรงม้าตามพิกัดนั้น จะต่างกันส าหรับมอเตอร์แต่ละตัว มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่าจะต้องการก าลังงานอินพุตน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่าท่ีให้เอาต์พุตเท่ากัน 
 
1.6 การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy use in building and factory) 

เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ สถิติการใช้ไฟฟ้าและเช้ือเพลิงในภาค
อาคารและภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตลอดจนการใช้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  

1.6.1 การใช้พลังงานในอาคาร 
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายพลังงานของอาคาร มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ

อาคารทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าจ านอง ค่าภาษี และค่าบุคลากร 
แต่ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีสามารถควบคุมให้ลดลงได้ ทั้งโดยการบริหารจัดการและการใช้อุปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งไม่มี
ค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก และโดยการลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ยาก นอกจากนี้การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ให้นานขึ้น ท าให้ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ลดลงด้วย 

สัดส่วนการใช้พลังงานของระบบต่างๆ นั้น จะแตกต่างกันในแต่ละประเภทอาคาร (ดังแสดงในตารางที่ 1.4) 
ระบบปรับอากาศและแสงสว่างมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามากโดยมีสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 80 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
ของอาคาร ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 15-20 จะถูกใช้ในระบบอ่ืนๆ ได้แก่ ป๊ัมน้ า ลิฟต์ บันไดเลื่อน อุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

ตารางที่ 1-4  สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยของระบบต่างๆ ในอาคารแต่ละประเภท 
ประเภทของอาคาร ปรับอากาศ (ร้อยละ) แสงสว่าง (ร้อยละ) อื่นๆ (ร้อยละ) 

ส านักงาน 55 30 15 
ศูนย์การค้า 62 23 15 
สถานศึกษา 38 40 22 
โรงแรม 65 18 17 
สถานพยาบาล 55 25 20 

ที่มา: วัชระ มั่งวิทิตกุล, กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานส าหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย, 
หน้า 66. 

สัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารประเภทต่างๆ 
ห้างสรรพสินค้า 
ห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนให้ความบันเทิงต่างๆ ส าหรับ

ผู้คนในเมืองใหญ่ ภายในห้างสรรพสินค้าจะมีการให้บริการหลายรูปแบบซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น (100%) เช่น ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายของผู้บริโภคที่มาเดินเลือกซื้อสินค้า มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 62 ภายใน
ร้านค้ายังต้องมีแสงสว่างเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 23 นอกจากนี้ในสวนสนุกซึ่งมี
เครื่องเล่นต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อน มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 เป็นต้น ดังรูปที่ 1.13 แม้ว่า
ระยะเวลาการใช้งานของห้างสรรพสินค้าจะมีเพียง 12-16 ช่ัวโมงต่อวัน แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าก็เป็นการใช้อย่างเต็มที่และคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายมูลค่าสูง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการด้านพลังงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน 
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รูปที่ 1-13  สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า 

สถานพยาบาล 
โรงพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการทางการแพทย์ ท าการวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผู้เข้ามาใช้บริการเป็นสถาน

ประกอบการที่ต้องเปกดท าการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง  

ตารางที่ 1-5  จ านวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลภาคเอกชนทั่วประเทศ จ าแนกตามประเภทของโรงพยาบาล และขนาดของ
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล พ.ศ. 2549 

ขนาดของโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาล 

รวม โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะโรค 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 31 เตียง 163 100 127 77.9 36 22.1 
31-50 เตียง 68 100 63 92.6 5 7.4 
51-100 เตียง 102 100 99 97.1 3 2.9 
100-250 เตียง 75 100 75 100.0 - - 
มากกว่า 250 เตียง 21 100 21 100.0 - - 

รวม 429 100 385 89.7 44 10.3 
ที่มา: การส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2550 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2549 พบว่าโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศมี
จ านวนทั้งสิ้น 429 แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 385 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรค จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
89.7 และ 10.3 ของจ านวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนท้ังหมด ตามล าดับ (ดูตารางที่ 1-5) 

การที่สถานพยาบาลมีระยะเวลาการใช้งานอาคารตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้อาคารประเภทนี้ต้องใช้พลังงานสูงมากประเภท
หนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารสถานพยาบาลจึงควรให้ความสนใจด าเนินการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในสถาน
ประกอบการของตนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงการคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้อาคาร
เป็นส าคัญ 

สถานพยาบาลมีพื้นทีท่ีม่ีลักษณะการใช้งานเฉพาะที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ ประกอบด้วยการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบที่ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน และระบบท าความร้อน เป็นหลัก โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 55 ของการใช้พลังงานท้ังหมดของอาคาร รองลงมาคือระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้อยละ 25 
และอื่นๆ อีกร้อยละ 20 ดังรูปที่ 1-14 
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รูปที่ 1-14  สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทโรงพยาบาล 

โรงแรม 
โรงแรมเป็นธุรกิจที่อ านวยความสะดวกในเรื่องที่พักและบริการต่างๆ แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่มีบทบาท

ส าคัญและสามารถท ารายได้เข้าประเทศปีละมากกว่าห้าหมื่นล้านบาท ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามแล้ว เง่ือนไขส าคัญที่
จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือการให้บริการด้านที่พักและความสะดวกสบายต่างๆในโรงแรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นมาตรการส่งเสรมิการท่องเที่ยวท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงสุด  ตารางที่ 1-6 แสดงจ านวน
โรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค พ.ศ. 2550 

โรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องเปกดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้นอาคารประเภทนี้
จึงมีการใช้พลังงานอย่างเต็มที ่ทั้งพลังงานไฟฟ้าและความร้อน เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการประเภทโรงแรมจ าเป็นต้อง
มีการจัดการด้านพลังงานที่ดีและเป็นระบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรม การด าเนินการด้าน
อนุรักษ์พลังงานนี้ หากสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นอกจากจะช่วยให้ลดต้นทุนการด าเนินงานของโรงแรมลงได้แล้ว ยัง
จะช่วยให้โรงแรมมีก าไรเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้โรงแรมที่รณรงค์อนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง ยังสามารถใช้การรณรงค์นี้ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจุดขายให้แก่ตัวโรงแรมได้อีกด้วย สัดส่วนการใช้พลังงานของอาคารประเภทนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ประมาณร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานท้ังหมด ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นการใช้พลังงานความร้อนดังรูปที่ 1-15 
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ตารางที่ 1-6  จ านวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จ าแนกตามขนาดของกิจการ และภาค พ.ศ. 2550 

 
ที่มา: การส ารวจโรงแรม/เกสต์เฮ้า พ.ศ. 2550 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน     คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
 

 1-26 

20�

80�
55�

25�

20�

 วามรอ้น

    า

ร    ร ัอา า 

ร       าแ ง ว าง

อ  น 

 
รูปที่ 1-15  สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทโรงแรม 

ส านักงาน 
การใช้พลังงานในอาคารประเภทส านักงาน 100% เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศประมาณร้อยละ 60-70 ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างและการตกแต่งเพื่อความ
สวยงาม ประมาณร้อยละ 20-30 ที่เหลือเป็นพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักร/อุปกรณ ์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-20 
ดังรูปที่ 1-16 
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รูปที่ 1-16  สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทส านักงาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับอาคารประเภทส านักงานจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในกิจกรรมและระบบ และ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารเป็นอย่างดี ทราบลักษณะการใช้พลังงานของอาคารและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของระบบ 
เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ผู้ใช้อาคาร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องด้านการใช้พลังงานของอาคาร (จุดที่มีการรั่วไหล
หรือใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง) รวมถึงสามารถก าหนดการใช้พลังงานของระบบ และเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างประหยัด
และถูกต้อง ตลอดจนก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานส าหรับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร 
ระบบปรับอากาศ 
ระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก และมีสัดส่วนการใช้พลังงาน

สูงสุดในเกือบทุกประเภทอาคาร เนื่องจากระบบต้องท างานต่อเนื่องตลอดเวลาที่มีผู้ใช้งานอาคาร ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานของ
ระบบดังกล่าวจึงมีความส าคัญและจะช่วยให้อาคารประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้มาก 

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ สามารถด าเนินการได้ทั้งมาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และ
มาตรการที่ต้องลงทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ปรับตั้งอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ท างานทั่วไปและพื้นที่

ส่วนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่ าจนเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน 
 ส าหรับห้องประชุมหรือห้องสัมมนาที่มีการใช้งานไม่เต็มพื้นที่ ควรก าหนดให้เครื่องท าความเย็นท างานเป็นส่วนๆ 

ตามพื้นที่ท่ีใช้งาน 
 ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศ เช่น เปกดเครื่องปรับอากาศให้ช้าลงและปกดให้เร็วข้ึน  
 กรณีปกดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยงและเปกดเมื่อกลับเข้ามาท างานในเ วลา 13.00 น. เพื่อไม่ให้

เครื่องปรับอากาศท างานพร้อมกันจ านวนมาก อาจใช้การลดการท างานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการปรับเทอร์
โมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือ   Fan Mode ในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดการท างาน เมื่อกลับเข้า
ท างานก็ปรับไปท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือ Cool Mode ตามปกติ ทั้งนี้การปรับเทอร์โมสตัทตามค าแนะน า
ดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะยังคงท างานในส่วนของพัดลมจ่ายลมเย็น  ซึ่งใช้พลังงานไม่มากนัก และจะท าให้ห้อง
ท างานไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อกลับเข้าท างาน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศเมื่อเปกด
เครื่องปรับอากาศใหม่หลังเวลา 13.00 น. ได้อีกด้วย 

 เปกดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสูงจากพ้ืนพอสมควรเพื่อให้ลมเย็นกระจายไปท่ัวถึงบริเวณที่ใช้งาน 
 ปกดเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จ าเป็น เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนภายในอาคารที่เป็นภาระของ

ระบบปรับอากาศ 
 ลดปริมาณความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun) หรือ

บริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง  
 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดย 

- ท าความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร อย่างสม่ าเสมอทุกๆ เดือน 
เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้ว ยังดีต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารอีกด้วย 

- ท าความสะอาดชุดระบายความร้อนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน 
 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดย 

- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการติดกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา บริเวณโดยรอบอาคาร 
- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วต่างๆ ของห้องเป็นประจ า 
- ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จะเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
- เปกด- ปกดประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น ระมัดระวังไม่เปกดประตู-หน้าต่างห้องปรับ

อากาศทิ้งไว้      
- ส าหรับอาคารที่ต้องมีการเข้า-ออก บ่อยๆ ควรติดตั้งประตูบานสวิงที่ปกดได้เอง และหมั่นดูแลบ ารุงรักษาให้บาน

สวิงท างานได้ดีอยู่ตลอดเวลา 
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนในห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้น้ าเย็น 

กระติกน้ าร้อน เตาไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

มาตรการที่ต้องลงทุน 
 ปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนังด้านที่

รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ช้ัน ซึ่งมีค่าความต้านทานความร้อนสูงกว่าทดแทนกระจกธรรมดา เป็นต้น 
 ติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม 
 ติดตั้งม่านหรือกันสาดเพื่อป้องกันกันไม่ให้แสงแดดตกกระทบหน้าต่างโดยตรง  
 ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
 ติดตั้งระบบเปกด-ปกดไฟฟ้าอัตโนมัติ  
 เลือกใช้เครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารให้มีความร่มรื่นเย็นสบายโดยการปลูกต้นไม้ หรือท าสนามหญ้าแทนพื้น

คอนกรีต 
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ระบบปรับอากาศจะท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการระบายความร้อนท่ีดี ดังนั้นการติดตั้ง เอาใจใส่ดูแล 
และบ ารุงรักษาหอผึ่งน้ า (Cooling Tower) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับอากาศจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยอาจ
ด าเนินการได้ดังนี้ 

 ติดตั้งหอผึ่งน้ าในบริเวณที่ถูกต้องเหมาะสม คือ บริเวณเปกดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเว้นระยะห่างตามที่
ผู้ผลิตก าหนด 

 ตรวจสอบการท างานของหอผึ่งน้ าและคุณภาพน้ า เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  
 น าความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใช้ใหม่ 
 ระบายน้ าทิ้ง เพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ท่ีหอผึ่งน้ า 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในอาคาร ทั้งในด้านความสว่างเพื่อให้เกิดความสบายใน

การท างาน และในด้านการตกแต่งเพื่อให้สถานท่ีมีความสวยงามน่าเช่ือถือ ดังนั้นจึงควรต้องมีการจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และสามารถอนุรักษ์พลังงานได้ในขณะเดียวกัน  ตัวอย่างแนวทางการ
จัดการการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังน้ี  

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ

อาคารที่ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน เช่น  
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแสงสว่างเพื่อควบคุมการเปกด-ปกดหรือหรี่แสงไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
- ออกแบบให้มีช่องรับแสงในต าแหน่ง ทิศทาง และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับแสงสว่างปริมาณมาก แต่

ปราศจากความร้อนหรือได้รับความร้อนน้อยที่สุด 
- ทิศทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเปกดรับแสงสว่างธรรมชาติ ได้แก่ ทิศเหนือหรือทิศตะวันตก ในช่วง

เช้าก่อน 8.00 น. หรือช่วงเย็นหลัง 16.00 น. 
 อาคารที่ใช้งานท้ังกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสว่างที่เหมาะสมส าหรับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ทั้งสองช่วงเวลา โดยติดตั้งสวิตช์เปกด-ปกดไฟฟ้าเป็น 2 ชุด แยกจากกัน 
 เลือกวิธีการให้แสงสว่างและระดับความสว่างที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยต้องค านึงถึงความสบายตา 

และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบ ารุงด้วย 
 การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 

การเลือกใช้อุปกรณ์ 
 เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างเหมาะสมกับงาน คือ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ที่มีระดับเพดานต่ า ใช้

หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมความดันไอสูงในสถานท่ีที่มีเพดานสูง และใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลการส่อง
สว่างสูงซึ่งกินกระแสไฟมากเฉพาะในต าแหน่งท่ีจ าเป็นและเปกดในเวลาที่ต้องใช้งานเท่านั้น 

 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรือบัลลาสต์
ขดลวดชนิดการสูญเสียต่ าแทนบัลลาสต์ขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใช้โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถเปกด-ปกดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
ใช้งาน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใช้งานเพียงบางช่วงเวลา เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ า ระเบียง เป็นต้น   

การใช้งาน 
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 ใช้ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ เพื่อออกแบบและปรับปรุงการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ลดการใช้ที่ไม่จ าเป็น อาทิ ลดจ านวนหลอดไฟในบริเวณทีส่ว่างมากเกินความจ าเป็น เช่น โถงทางเดิน หรือพิจารณา

ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ เป็นต้น   
 ปกดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หรือช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน  
 ลดความสว่างหรือหรี่ไฟในบริเวณที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ความสว่างมากนัก  
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การบ ารุงรักษา 
 ท าความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสม่ าเสมอทุก 3-6 เดือน 

มอเตอร์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในหลายๆ จุดของอาคาร เช่นระบบขนส่งภายในอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบ

ประปา ระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่ ปั๊มน้ า เป็นต้น โดยปกติมอเตอร์มีอายุการท างานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้งานไม่เหมาะสม 
ประสิทธิภาพการท างานของมอเตอร์ย่อมต่ าลง ส่งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการใช้งานและการบ ารุงรักษา
มอเตอร์อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของระบบที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์
ไฟฟ้า มาตรการต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้มีดังนี้ 

มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่าพิกัด ซึ่งจะช่วยให้ทราบประสิทธิภาพการท างานของ

มอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเลอืกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระการใช้งาน
ต่อไป 

 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาการระบายความร้อนและระบบทางกลของมอเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ตัวเปล่าโดยไม่มีโหลด เพราะจะท าให้สูญเสียก าลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์  
 หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการก าลังไฟฟ้า

สูงสุด (Peak Demand) 
 ติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการใช้งานมอเตอร์ในที่อุณหภูมิสูงจะท าให้ก าลังสูญเสียของ

มอเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้านทานของขดลวดมีค่าสูงขึ้น 
 ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์อย่างเหมาะสม ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกัดที่บอกไว้บน

ป้ายเครื่อง (Name Page) จะท าให้เกิดก าลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้นกว่าพิกัด ท าให้สมรรถนะการท างาน
เปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์ด้วย 

มาตรการที่ต้องลงทุน 
 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์

ส าหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ า มอเตอร์พัดลมชุดส่งลมเย็นในระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น 

 เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์เดิม 

นอกจากน้ียังมีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับอาคารแต่ละประเภทได้ ดังนี้ 

ลิฟต์ 
 ปกดลิฟต์บางตัวในช่วงที่มีการใช้งานน้อย เช่น เวลากลางคืน 
 ปรับตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์เปกดเฉพาะช้ัน หรือสลับช้ัน 
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ในกรณีที่ขึ้นลงช้ันใกล้เคียงหรือน้อยช้ัน กดปุ่มเรียกลิฟต์

เฉพาะทิศทางที่ต้องการไปเท่านั้น เป็นต้น 
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานทีก่ าหนด 
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติควบคุมการท างานของลิฟต์ เพื่อให้หยุดท างานในขณะทีไ่ม่มีการใช้งาน  

บันไดเลื่อน 
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติส าหรับควบคุมให้บันไดเลื่อนท างานเฉพาะเมื่อมีการใช้เท่านั้น  
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานท่ีก าหนด 

ปั๊มน  า 
 เลือกเครื่องปั๊มน้ าทีม่ีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใกล้เคียงกับจุดใช้งาน 
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 ไม่ควรเผื่อขนาดเครื่องป๊ัมน้ าให้มีใหญ่จนเกินไป  
 พยายามเลือกใช้เครื่องปั๊มน้ าขนาดเล็กจ านวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจ านวนน้อย  
 เลือกขนาดใบพัดให้เหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอร์และปั๊มน้ า 
 จัดรายการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องป๊ัมน้ าอย่างสม่ าเสมอ  

การใช้พลังงานความร้อนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร 
 โดยทั่วไปอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาลจะใช้พลังงานความร้อนที่ผลิตได้จากหม้อไอน้ า แล้วส่งไปยังส่วนต่างๆ 
ที่มีความต้องการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ าภายในอาคาร อาทิ เครื่องท าน้ าอุ่นในห้องน้ าภายในห้องพัก เครื่องท าน้ า
ร้อนในห้องซักรีดเพื่อใช้ในการอบ/รีด/ซักแห้ง/เป่าผ้า เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ าสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ปรับตั้งแรงดันไอน้ าให้เหมาะสมกับงาน 
 เดินเครื่องหม้อไอน้ าให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน 
 เก็บข้อมูลและตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า เพื่อปรับปรุงให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีเขม่า

น้อยที่สุด 
 ตรวจสอบสภาพการท างานของหม้อไอน้ าเป็นประจ า  
 บ ารุงรักษาหม้อไอน้ าอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  
 น าไอน้ ามาอุ่นน้ ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ท าความร้อนด้วยไฟฟ้า (heater) 
 อุ่นน้ ามันเตาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม 
 น าน้ าโบลว์ดาวน์ (น้ าร้อนที่ปล่อยท้ิงจากหม้อน้ า) กลับมาอุ่นน้ าที่ป้อนหม้อไอน้ า 
 น าคอนเดนเสท (น้ าที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ าหลังจากถูกใช้งาน) กลับมาอุ่นน้ าท่ีป้อนหม้อไอน้ า 

มาตรการที่ต้องลงทุน 
 หุ้มฉนวนท่อไอน้ าเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนไปในอากาศ 
 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือติดตั้งชุดอุ่นน้ าก่อนเข้าหม้อไอน้ า (economizer) เพื่อลดการใช้พลังงานของหม้อไอน้ า 
 ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
 ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับพัดลมเป่าอากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้  
 ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วกับพัดลมเป่าอากาศ (combustion fan) 
 ใช้ชุดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control) 

1.6.2 การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และชนิดของเช้ือเพลิงและ

พลังงานที่ใช้แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกและเป็นระบบ จึงก าหนดมาตรการอนุรักษพ์ลังงานตามประเภทพลังงาน
ที่ใช้ คือ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน 

สัดส่วนการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจะมีการใช้ประเภทพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่หลากหลายมากกว่าใน

อาคาร เนื่องจากต้องมีการแข่งขันด้านการลงทุน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงพยายามเลือกใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงที่มีต้นทุน
ต่ าสุด (ดูตารางที่ 1-7 และรูปที่ 1-17 ประกอบ) 

เมื่อพิจารณาประเภทของพลังงานหรือเช้ือเพลิงที่ใช้ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต จะพบว่า ถ่านหินเป็น
พลังงานสิ้นเปลืองท่ีถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด รองลงมาได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูป พลังงานใหม่และหมุนเวียน 
ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ ตามล าดับ (ดูตารางที่ 1-8 และรูปที่ 1-18 ประกอบ) 
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ตารางที่ 1-7   การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจ าแนกตามประเภทการใช้พลังงาน 

 ที่มา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2556, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ตาราง 8 

รูปที่ 1-17  การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจ าแนกตามชนิดพลังงาน ปี 2556 

 
 ที่มา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2556, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, รูป 4 
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ตารางที่ 1-8 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตปี พ.ศ. 2556  

 
   ที่มา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2556, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ตาราง 14 
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 การใช้พลังงานหมุนเวียนในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาขาย่อยอาหารและเครื่องดื่มเป็นสาขาย่อยที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมาก
ที่สุด ส่วนในสาขาย่อยอ่ืนๆ มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเลย (ดตูารางที่ 1-9) 

โดยที่สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะแตกต่างกันตามประเภทของ
อุตสาหกรรม ดังน้ี 

ตารางที่ 1-9   การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจ าแนกตามสาขาย่อย ปี 2556 

   
   ที่มา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2556, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ตาราง 13 
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การใช้พลังงานจ าแนกตามสาขาย่อยของอุตสาหกรรมการผลิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 สาขาย่อย คือ อาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งทอ ไม้และเครื่องเรือน กระดาษ เคมี อโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณ์์โลหะ และสาขาอื่นๆ (จ าแนกไม่ได้) 
อุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานโดยรวมมากที่สุดคืออุตสาหกรรมการผลิตอโลหะ รองลงไปได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เคมี 
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ท่ีจ าแนกไม่ได้ ผลิตภัณ์์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน สิ่งทอ กระดาษ ตามล าดับ โดยการผลิตไม้และเครื่อง
เรือนเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานโดยรวมน้อยที่สุด 

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลประเภทและ
ปริมาณการใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญใน
การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับสูงและก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศค่อนข้างมาก 

การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบและเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงาน 
ระบบท าความเย็นและปรับอากาศ 
สิ่งส าคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภทคือ คุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณ์์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมจึงจ าเป็นต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิต อาทิ 
อุณหภูมิ ความสะอาด ความช้ืน ฯลฯ ให้อยู่ในเกณ์์มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของลูกค้า  

จากการที่ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานดังกล่าวข้างต้น ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปถูกออกแบบให้มี
ลักษณะปกด และจ าเป็นต้องมีระบบท าความเย็นและปรับอากาศในเกือบทุกพ้ืนท่ีของโรงงาน ทั้งในพื้นที่ส่วนการผลิตที่ต้องควบคุม
คุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณ์์ และในพื้นที่ส่วนส านักงานที่ต้องการความสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ท างาน ดังนั้น
การใช้พลังงานในส่วนนี้จึงมีค่าสูงมาก การด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการบ ารุงรักษาระบบท าความเย็นและปรับ
อากาศนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง ส่งผลให้ศักยภาพ
การแข่งขันด้านการค้าของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบท าความเย็นและปรับอากาศ สามารถด าเนินการได้ทั้งมาตรการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
มาตรการที่ต้องลงทุน ดังนี้ 

มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ปรับตั้งอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ท างานทั่วไปและพื้นที่

ส่วนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่ าจนเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน 
 ส าหรับห้องที่มีการใช้งานไม่เต็มพื้นท่ี ควรก าหนดให้เครื่องท าความเย็นท างานเป็นส่วนๆ ตามพื้นที่ท่ีใช้งาน 
 ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศ เช่น เปกดเครื่องปรับอากาศให้ช้าลงและปกดให้เร็วข้ึน  
 กรณีปกดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยงและเปกดเมื่อกลับเข้ามาท างานในเวลา 13.00 น. เพื่อไม่ให้

เครื่องปรับอากาศท างานพร้อมกันจ านวนมาก อาจใช้การลดการท างานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการปรับเทอร์
โมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือ Fan Mode ในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดการท างาน เมื่อกลับเข้า
ท างานก็ปรับไปท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือ Cool Mode ตามปกติ ทั้งนี้การปรับเทอร์โมสตัทตามค าแนะน า
ดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะยังคงท างานในส่วนของพัดลมจ่ายลมเย็น  ซึ่งใช้พลังงานไม่มากนัก และจะท าให้ห้อง
ท างานไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อกลับเข้าท างาน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศเมื่อเปกด
เครื่องปรับอากาศใหม่หลังเวลา 13.00 น. ได้อีกด้วย 

 เปกดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสูงจากพ้ืนพอสมควรเพื่อให้ลมเย็นกระจายไปท่ัวถึงบริเวณที่ใช้งาน 
 ปกดเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จ าเป็น เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนภายในอาคารที่เป็นภาระของ

ระบบปรับอากาศ 
 ลดปริมาณความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun) หรือ

บริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง  
 บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดย 

- ท าความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร อย่างสม่ าเสมอทุกๆ เดือน 
เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้ว ยังดีต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารอีกด้วย 
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- ท าความสะอาดชุดระบายความร้อนท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน 
 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดย 

- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการติดกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา บริเวณโดยรอบอาคาร 
- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วต่างๆ ของห้องเป็นประจ า 
- ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จะเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
- เปกด- ปกดประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น ระมัดระวังไม่เปกดประตู-หน้าต่างห้องปรับ

อากาศทิ้งไว้      
- ส าหรับอาคารที่ต้องมีการเข้า-ออก บ่อยๆ ควรติดตั้งประตูบานสวิงที่ปกดได้เอง และหมั่นดูแลบ ารุงรักษาให้บาน

สวิงท างานได้ดีอยู่ตลอดเวลา 
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนในห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้น้ าเย็น 

กระติกน้ าร้อน เตาไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

มาตรการที่ต้องลงทุน 
  ปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนังด้าน

ที่รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ช้ัน ซึ่งมีค่าความต้านทานความร้อนสูงกว่าทดแทนกระจกธรรมดา เป็นต้น 
 ติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม 
 ติดตั้งม่านหรือกันสาดเพื่อป้องกันกันไม่ให้แสงแดดตกกระทบหน้าต่างโดยตรง  
 ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
 ติดตั้งระบบเปกด-ปกดไฟฟ้าอัตโนมัติ  
 เลือกใช้เครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารให้มีความร่มรื่นเย็นสบายโดยการปลูกต้นไม้  หรือท าสนามหญ้าแทนพื้น

คอนกรีต 

ระบบปรับอากาศจะท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการระบายความร้อนท่ีดี ดังนั้นการติดตั้ง เอาใจใส่ดูแล 
และบ ารุงรักษาหอผึ่งน้ า (Cooling Tower) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับอากาศจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยอาจ
ด าเนินการได้ดังนี้ 

 ติดตั้งหอผึ่งน้ าในบริเวณที่ถูกต้องเหมาะสม คือ บริเวณเปกดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเว้นระยะห่างตามที่
ผู้ผลิตก าหนด โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอผึ่งน้ าไว้ใกล้กับบริเวณที่มีแก๊สจากสารเคมี , ความร้อนจากหม้อไอน้ า, 
ปล่องควันไอเสีย, สายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงไฟฟ้า และที่ส าคัญพื้นท่ีท าการติดตั้งหอผึ่งน้ าต้องได้ระดับ ไม่เอียง 

 ตรวจสอบการท างานของหอผึ่งน้ าและคุณภาพน้ า เป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ  
 น าความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใช้ใหม่ 
 ระบายน้ าทิ้ง เพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ท่ีหอผึ่งน้ า 
 บ ารุงรักษาหอผึ่งน้ า โดยใช้น้ าสะอาดที่ผ่านการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ าในระบบระบายความร้อน  
 หมั่นระบายน้ าในระบบระบายความร้อนทิ้งแล้วเติมน้ าใหม่เพื่อลดการสะสมของสารละลายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้

ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้น ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของคอยล์ร้อนด้วย 
การระบายน้ าทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ท่ีหอผึ่งน้ าสามารถท าได้ 3 วิธี คือ  
(1) การระบายทิ้งที่ท่อน้ าล้น  (over flow)  
(2) ระบายทิ้งที่ท่อน้ าทิ้ง (drain) 
(3) ระบายน้ าทิ้งที่ท่อทางส่งปั๊มน้ าคอยล์ร้อน (condenser water pump) 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติอย่ างเต็มที่ โดยเฉพาะ

อาคารที่ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน เช่น  
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแสงสว่างเพื่อควบคุมการเปกด-ปกดหรือหรี่แสงไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
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- ออกแบบให้มีช่องรับแสงในต าแหน่ง ทิศทาง และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับแสงสว่างปริมาณมาก แต่
ปราศจากความร้อนหรือได้รับความร้อนน้อยที่สุด 

- ทิศทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเปกดรับแสงสว่างธรรมชาติ ได้แก่ ทิศเหนือหรือทิศตะวันตก ในช่วง
เช้าก่อน 8.00 น. หรือช่วงเย็นหลัง 16.00 น. 

 อาคารที่ใช้งานท้ังกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสว่างที่เหมาะสมส าหรับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ทั้งสองช่วงเวลา โดยติดตั้งสวิตช์เปกด-ปกดไฟฟ้าเป็น 2 ชุด แยกจากกัน 

 เลือกวิธีการให้แสงสว่างและระดับความสว่างที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยต้องค านึงถึงความสบายตา  
และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบ ารุงด้วย 

 การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ 

การเลือกใช้อุปกรณ์ 
 เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างเหมาะสมกับงาน คือ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ที่มีระดับเพดานต่ า ใช้

หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมความดันไอสูงในสถานท่ีที่มีเพดานสูง และใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลการส่อง
สว่างสูงซึ่งกินกระแสไฟมากเฉพาะในต าแหน่งที่จ าเป็นและเปกดในเวลาที่ต้องใช้งานเท่านั้น 

 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรือบัลลาสต์
ขดลวดชนิดการสูญเสียต่ าแทนบัลลาสต์ขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใช้โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 

 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถเปกด-ปกดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
ใช้งาน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใช้งานเพียงบางช่วงเวลา เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ า ระเบียง เป็นต้น   

การใช้งาน 
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 ใช้ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ เพื่อออกแบบและปรับปรุงการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ลดการใช้ที่ไม่จ าเป็น อาทิ ลดจ านวนหลอดไฟในบริเวณที่สว่างมากเกินความจ าเป็น เช่น โถงทางเดิน หรือพิจารณา

ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ เป็นต้น   
 ปกดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หรือช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน  
 ลดความสว่างหรือหรี่ไฟในบริเวณที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ความสว่างมากนัก  

การบ ารุงรักษา 
 ท าความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสม่ าเสมอทุก 3-6 เดือน 

มอเตอร์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในหลายๆ จุดของอาคาร เช่นระบบขนส่งภายในอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบ

ประปา ระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งได้แก่ ปั๊มน้ า เป็นต้น โดยปกติมอเตอร์มีอายุการท างานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้งานไม่เหมาะสม 
ประสิทธิภาพการท างานของมอเตอร์ย่อมต่ าลง ส่งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการใช้งานและการบ ารุงรักษา
มอเตอร์อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของระบบที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์
ไฟฟ้า มาตรการต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้มีดังนี้ 

มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่าพิกัด ซึ่งจะช่วยให้ทราบประสิทธิภาพการท างานของ

มอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเลอืกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระการใช้งาน
ต่อไป 

 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาการระบายความร้อนและระบบทางกลของมอเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ตัวเปล่าโดยไม่มีโหลด เพราะจะท าให้สูญเสียก าลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์  
 หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการก าลังไฟฟ้า

สงูสุด (Peak Demand) 
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 ติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการใช้งานมอเตอร์ในที่อุณหภูมิสูงจะท าให้ก าลังสูญเสียของ
มอเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้านทานของขดลวดมีค่าสูงขึ้น 

 ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์อย่างเหมาะสม ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกัดที่บอกไว้บน
ป้ายเครื่อง (Name Page) จะท าให้เกิดก าลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้นกว่าพิกัด ท าให้สมรรถนะการท างาน
เปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์ด้วย 

มาตรการที่ต้องลงทุน 
 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์

ส าหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ า มอเตอร์พัดลมชุดส่งลมเย็นในระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น 

 เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์เดิม 

นอกจากน้ียังมีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับอาคารแต่ละประเภทได้ ดังนี้ 

ลิฟต์ 
 ปกดลิฟต์บางตัวในช่วงที่มีการใช้งานน้อย เช่น เวลากลางคืน 
 ปรับตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์เปกดเฉพาะช้ัน หรือสลับช้ัน 
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ในกรณีที่ขึ้นลงช้ันใกล้เคียงหรือน้อยช้ัน กดปุ่มเรียกลิฟต์

เฉพาะทิศทางที่ต้องการไปเท่านั้น เป็นต้น 
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานท่ีก าหนด 
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติควบคุมการท างานของลิฟต์ เพ่ือให้หยุดท างานในขณะที่ไม่มีการใช้งาน  

บันไดเลื่อน 
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติส าหรับควบคุมให้บันไดเลื่อนท างานเฉพาะเมื่อมีการใช้เท่านั้น  
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานท่ีก าหนด 

ปั๊มน  า 
 เลือกเครื่องปั๊มน้ าที่มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใกล้เคียงกับจุดใช้งาน 
 ไม่ควรเผื่อขนาดเครื่องป๊ัมน้ าให้มีใหญ่จนเกินไป  
 พยายามเลือกใช้เครื่องปั๊มน้ าขนาดเล็กจ านวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจ านวนน้อย  
 เลือกขนาดใบพัดให้เหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอร์และปั๊มน้ า 
 จัดรายการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องป๊ัมน้ าอย่างสม่ าเสมอ  
 
ระบบอัดอากาศ 
เครื่องอัดอากาศ 
เพื่อให้เครื่องอัดอากาศท างานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ควรตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนี้ทุกๆ วัน 
 ระบบจ่ายน้ าส าหรับลดความร้อนอากาศอัด  After Cooler ท างานดีหรือไม่ 
 ความร้อนที่เกิดจากเครื่องอัดอากาศไม่สูงกว่าปกติใช่หรือไม่ 
 สวิตช์แรงดันส าหรับ Un-loader ท างานปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรือไม่ 
 เครื่องอัดอากาศส่งเสียงผิดปกติหรือไม่ และรื่นกว่าปกติหรือไม่ 
 เครื่องกรองอากาศด้านดูดอากาศเข้าอุดตันหรือไม่ 
 Safety Valve ท างานเป็นปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรือไม่ 
 Pressure Gauge ท างานปกติหรือไม่ 
 Air Tank Drain Ejector ท างานปกติหรือไม่ 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน     คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
 

 1-38 

การควบคุมความดัน 
การควบคุมความดัน จ าเป็นต้องตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 ความดันต่ าสุดของ Line ที่ต้องการมีค่าเท่าไร(ความดันต่ าสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ) 
 ความดันสูงสุดของ Line ที่ต้องการมีค่าเท่าไร (ความดันสูงสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ) 
 ค่า Proof Pressure ของ Line เป็นเทา่ไร ( ความดันที่จะท าให้อุปกรณ์ควบคุมเสียหาย) 
 เพื่อตั้งค่าสวิตช์แรงดัน Safety Valve และ Relief Valve และต้องท าการตรวจสอบรายการต่อไปนี้ 
 ค่า Set Valve ของสวิตช์แรงดัน, Safety Valve และ Relief Valve ตั้งไว้ถูกหรือไม่ และ  ท างานถูกต้องหรือไม่ 
 Check Valve สามารถป้องกันการไหลกลับของลมได้หรือไม่ 
 Regulator ท างานปกติหรือไม่ 
 Pressure Gauge ท างานเป็นปกติหรือไม่ 

การควบคุมการ Drain 
ควรท าการ Drain ออกทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนเริ่มเดินเครื่อง และตรวจสอบจุดต่อไปนี้ 
 สามารถ Discharge Drain ออกอย่างปกติที่ Drain Valve ของถังอากาศ, ต าแหน่งต่ าสุด ของระบบท่อ, และปลาย

ของท่อและ Air filter 
 Automatic Drain ท างานปกติหรือไม่ 
 ท าความสะอาดอุปกรณ์ภายในของ Air Filter และ Automatic อย่างสม่ าเสมอ 
 การควบคุมระบบท่ออากาศ 
 เกิดการรั่วจากจุดต่อ , ข้อต่อหลวมหรือไม่ 
 เกิดการรั่วตามท่อหรือสายลมต่างๆ หรือไม่ 
 Stop Valve ปกดสนิทหรือไม่ 
 
การใช้พลังงานความร้อนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงาน 
หม้อไอน  า 
การอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ าสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 ปรับตั้งแรงดันไอน้ าให้เหมาะสมกับงาน 
 เดินเครื่องหม้อไอน้ าให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน 
 เก็บข้อมูลและตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า เพื่อปรับปรุงให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีเขม่า

น้อยที่สุด 
 ตรวจสอบสภาพการท างานของหม้อไอน้ าเป็นประจ า  
 บ ารุงรักษาหม้อไอน้ าอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  
 น าไอน้ ามาอุ่นน้ ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ท าความร้อนด้วยไฟฟ้า (heater) 
 อุ่นน้ ามันเตาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม 
 น าน้ าโบลว์ดาวน์ (น้ าร้อนที่ปล่อยท้ิงจากหม้อน้ า) กลับมาอุ่นน้ าที่ป้อนหม้อไอน้ า 
 น าคอนเดนเสท (น้ าที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ าหลังจากถูกใช้งาน) กลับมาอุ่นน้ าที่ป้อนหม้อไอน้ า 

มาตรการที่ต้องลงทุน 
 หุ้มฉนวนท่อไอน้ าเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนไปในอากาศ 
 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือติดตั้งชุดอุ่นน้ าก่อนเข้าหม้อไอน้ า (economizer) เพื่อลดการใช้พลังงานของหม้อไอน้ า 
 ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
 ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงส าหรับพัดลมเป่าอากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้  
 ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วกับพัดลมเป่าอากาศ (combustion fan) 
 ใช้ชุดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control) 
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เตาเผาอุตสาหกรรมและเตาอบ 
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอุตสาหกรรม มีดังนี ้
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ที่สุด 
 ป้องกันหรือลดการสูญเสียความร้อน ท้ังทางปล่อง ช่องเปกด รูรั่วต่างๆ และผ่านพ้ืนผิวของเตา 
 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอย่างม่ าเสมอ 
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บทที่ 2 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(Energy Conservation Act: Designated Factory & Building) 

 
ความส าคัญ 

จนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว 2 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 
2550 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ที่ใช้มานานและมีบทบัญญัติบาง
ประการไม่สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะเข้าไปก ากับดูแล
และให้การส่งเสริมช่วยเหลือเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ  

1. โรงงานควบคุม  
2. อาคารควบคุม  
3. อาคารที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง (เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550) 
4. ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 และ 2 

ซึ่งมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 
เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน 

และต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ดูมาตรา ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๙, ๒๐ และ ๒๑ ใน
ภาคผนวก ก.1) 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ประกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.5) 

การก ากับดูแลและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจะอาศัยงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดของแหล่งเงิน แนวทางและ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามระบุในกฎหมาย (ดูมาตรา ๒๔-๓๙ ในภาคผนวก 
ก.1) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. บอกสาระส าคัญของพระราชบัญญตัิการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได้ 

2. บอกค าจ ากัดความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างถูกต้อง 
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5. บอกแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ได้ 

6. บอกหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง 

7. บอกบทก าหนดโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ 
 
2.1 บทน า 

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่
สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และ
ปัจจุบันการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่
สามารถเร่งรัดด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่าง
กฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อก าหนดมาตรการในการก ากับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน 
โดยมีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธี
ปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การก าหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจน
การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายท่ีสุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535” 
ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 
เมษายน พ.ศ.2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2535 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถก ากับและส่งเสริมการใช้
พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี ก าหนด
มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นต้นไป 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการดังนี ้

(1) เพื่อก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการ
ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวั สดุที่ใช้ในการอนุรักษ์
พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย 

(3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 9 หมวด
ดังนี ้

บทบัญญัติทั่วไปและค านิยามศัพท์ (มาตรา ๑-๖) 
หมวด 1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖) 
หมวด 2 การอนุรักษพ์ลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒) 
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หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(มาตรา ๒๓) 

หมวด 4 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙) 
หมวด 5 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ (มาตรา ๔๐-๔๑) 
หมวด 6 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖) 
หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่  (มาตรา ๔๗-๔๙) 
หมวด 8 การอุทธรณ์ (มาตรา ๕๐-๕๒) 
หมวด 9 บทก าหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑) 
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก.1  
ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดท าค าอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ส าหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้ งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง 

2.2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ 
โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก ากับดูแล 

ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยดั และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณท์ี่มีประสทิธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริม
การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไป
ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้ 

(1) โรงงานควบคุม 
(2) อาคารควบคุม 
(3) ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
เพียง 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่าน้ัน 

ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ น้ัน  จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคาร
ที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์พลงังานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่าย
เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่  ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ 3  

ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจ าหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จ าหน่าย
ให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนท่ัวไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การก าหนดเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็น
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้ก าหนดเป็น
เรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงก าหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... กฎกระทรวงก าหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง 
พ.ศ. .... หรือกฎกระทรวงก าหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... เป็นต้น และเช่นเดี ยวกัน การก าหนดวัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้ก าหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงก าหนดกระจกเพื่อ
การอนุรักษพ์ลังงาน พ.ศ. .... เป็นต้น 

2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
ผู้ที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้
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พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะด าเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.
2538 ได้ก าหนดไว้ ดังนี ้

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียว
หรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ 

(2) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จ าหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ าจากผู้จ าหน่ายพลังงาน หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จ าหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 
ธันวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป 

อย่างไรก็ดี ส าหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ก็ได้ก าหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้
เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ
หรือท่ีท าการของหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคาร
ต่างๆ ท่ีใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ   

ส าหรับการค านวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (2) ข้างต้นให้ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังน้ี 
(1) กรณีไฟฟ้า ให้ค านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย 3.60 
(2) กรณีความร้อนจากไอน้ า ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้  

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

โดย  Es  หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอน้ าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี  
 hs หมายถึงค่า Enthalpy ของไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ า (steamtable) ทั่วไป 
 hw  หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้ าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ 
113 เมกะจูล/ตัน 
 S  หมายถึง  ปริมาณไอน้ าที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ าของอาคารหรือโรงงาน 
 eff.  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่น้ีใช้ค่า 0.45 
 (3) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน ให้ค านวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้ 

Ef = F x HHV x eff. 

 โดย  Ef  หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 
 F  หมายถึง  ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ าหนักหรือปริมาตรต่อปี 
 HHV  หมายถึง  ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองท่ีใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ าหนัก
หรือปริมาตร 
 eff.  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในท่ีนี้ใช้ค่า 0.45 
 ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ก าหนด   
 รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 
2540 อยู่ในภาคผนวก ก.3 
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2.4 การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์

พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานไว้ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้ก ากับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการด าเนินการอย่างใด
ที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่ 
 

2.4.1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เช้ือเพลิง 
(2) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน 
(3) การน าพลังงานท่ีเหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง 

  (5) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 

(6) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการท างานและวัสดุที่ช่วยในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
อน่ึง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงานโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ 
(2) ก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง 

ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติและหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอ านาจออก

ค าสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับค าสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐ 

 
2.4.2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  

การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 

 (2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
 (3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ 

  (4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
  (6) การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
  (7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้
ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 

(2) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
 รายละเอียดของกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อยู่ในภาคผนวก ก.2  
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 ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ ก าหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะน ามาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณี เช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้า
ลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม 
ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  (1) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ 
  (2) ก าหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 

ตลอดจนก าหนดคุณสมบัติและหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

 อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอ านาจออกค าสั่งให้
เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของ
อาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ 

     
2.4.3 สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ ากว่าขนาดหรือ ปริมาณที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 หรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 
และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดตอ่กันไม่น้อยกว่า 6 เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีค าขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีค าขอดังกล่าวให้อธิบดี
พิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็ว
ตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี 

เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการด าเนินการไว้ก่อนจนกว่า
จะมีค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งค าวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นค าร้อง
ทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุดตาม
มาตรา ๕๒ 

หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ า
กว่าขนาดหรือ ปริมาณที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจ า   ทั้งปรับตามมาตรา ๕๓ 
 
2.4.4 การอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

ส าหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้ก าหนดการด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมี
อ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1) ก าหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 
(2) ก าหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
(3) ก าหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรือ

อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(4) ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ก าหนดว่าผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ได้  

2.5 หน้าทีข่องโรงงานและอาคารควบคุม 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้เจ้าของ

โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจ านวนและคุณสมบัติ

ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งจะได้กล่าวโดย
ละเอียดในหัวข้อ 2.6 ต่อไป   

(2) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป   

(3) ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงตาม (1) และ (2) 

2.6 การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการ
อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จ านวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง 
และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก-5 ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.6.1 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี 
โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

(2) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตาม
การรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

(3) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่ อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ 

(4) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ 

(5) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (1) 
และ (2) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 
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2.6.2 จ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าที่โรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจ านวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้   
(1) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า

หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์ 
หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่ายพลังงานหรือของตนเอง 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ ากว่า 60 ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 2.6.1 

(2) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า
หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์
ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผู้จ าหน่ายพลังงานหรือของ
ตนเอง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป  ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1 (4) หรือ (5) ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจ านวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 2. 6.1 ด้วย 

2.6.3 หน้าท่ีของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ  

            (2) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
           (3) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
           (4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ 

2.6.4 การแจ้งการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในก าหนดเวลาและเง่ือนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(1) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดในหัวข้อ 
2.6.1 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

(2)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จ านวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 2.6.1 แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

(3)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(1) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 2.6.1(1) (2) หรือ (3) อยู่แล้ว ให้
แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้   

ส าหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(1) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจ านวน 
และคุณสมบัติที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 
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(4)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามหัวข้อ 6.1(1) (2) หรือ (3) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  

เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(4.1)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจ านวนและคุณสมบัติที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

(4.2)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) 
ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่ก าหนดในหัวข้อ (4.1) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอ านาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 
(5)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้

บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ด าเนินการจัดหาผู้รบัผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ในหัวข้อ (4.1) และ (4.2) 

(6)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจ านวนและคุณสมบัติที่ก าหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

ส าหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 180 วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวด าเนินการจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (4.2)    

วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศก าหนด                        

2.6.5 การแจ้งการพ้นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลท าให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1.1)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที 
(1.2)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

เดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 
(2)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) พ้นจากหน้าที่ไปภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลท าให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าว
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(2.1)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที 



ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  

 

2-10 

(2.2)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจ านวนและคุณสมบัติที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 
180 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

(2.3)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในหัวข้อ 6.1(4) 
หรือ (5) ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ (2.2) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือ
ช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอ านาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้
ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจดั
ให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที 

รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดท าโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

2.7 การจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุม

ของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก-6 เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
หรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ก าหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่ง
ออกเป็น 8 ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ 2.7.1-2.7.8 ส าหรับในข้อ 2.8.9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้ 

 
แผนผังโครงสรา้งการจัดการพลังงาน 

1. การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจดัการพลงังาน 

2. การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น 
 

3. การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 
 

8. การทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไข 
ข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 

 

7. การตรวจตดิตามและประเมนิ 
            การจดัการพลงังาน 

4. การประเมนิศักยภาพ 
       การอนุรักษ์พลงังาน 

 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผน                      
การอนุรักษ์พลงังาน 

 

6. การควบคุมดูแลการ ตรวจสอบและวเิคราะห์
การปฏิบัตติามเป้าหมาย 

        และแผนอนุรักษ์พลงังาน 
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ภาพรวมของการจัดการพลังงาน : 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อใหเ้กิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อยา่งต่อเนื่องและยัง่ยืน 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กรผ่านทางกระบวนการในกิจกรรมต่างๆ ท้ัง 8 ขั้นตอน 
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรหรือธุรกิจในระดับประเทศและระดับสากล 

สรุปความเช่ือมโยงของการจดัการพลังงาน 8 ขั้นตอน มีดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที่

เกี่ยวข้องหลัก 
ประเด็นที่ควรพิจารณา มาตราท่ีเกี่ยวข้องใน

พ.ร.บ.ฯ 

1.การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน 

4,5,6 สร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรโดยมีตัวแทน
ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกแผนก 

21 (1) 

21 (2) 

2.การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น 

3 ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานยอ่ย
ประกอบการพิจารณา 

21 (1) 

3.การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 2,5,8 ทบทวนผลการปฎิบัติเพื่อน าไปสู่การก าหนด
นโยบายที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

21 (1) 

4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

1,5 ประเมินศักยภาพในเชิงสมรรถนะ/ประสิทธิภาพ
อุปกรณ ์(Equipment Performance)และ
สมรรถนะ/ประสิทธิภาพในการใช้งาน
(Operation Performance) 

21 (1) 
17 
19 
23 

5.การก าหนดเปา้หมายและแผนการ
อนุรักษ์พลังงาน แผนกิจกรรมส่งเสริม
ฯ 

1,3,4,6,8 ก าหนดเป้าหมายจากศักยภาพในขั้นตอนท่ี 4 
ตามล าดับอย่างมีนัยส าคญั 

21 (1) 
17 
19 
25, 40 

6.การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์
พลังงาน ฯลฯ 

1,57 เน้นการด าเนินงานและมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ
หรือความเสี่ยง (Risk) เพื่อก าหนดแนวทางเชิง
ป้องกันท่ีจะท าให้ไม่ได้ตามเป้าหมายและแผน 

21 (1) 

7.การตรวจประเมินการจดั
การพลังงานภายในองค์กร 

6,8 เน้นการพัฒนาผูต้รวจประเมินภายในองค์กรที่มี
ทักษะและมีความเข้าใจระบบการจัด
การพลังงาน เพื่อให้สามารถก าหนด
ข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีตรวจพบ 

21 (1) 

8.การทบทวนและวิเคราะห์แกไ้ข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

3,5,7 เน้นการตรวจตดิตามการแก้ไขอยา่งต่อเนื่อง 
และการสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร 

21 (1) 
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2.7.1 การจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะ

หนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี ้
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม  
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ

โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ 
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 

 
2.7.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 

ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
อาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดย
พิจารณาจากการด าเนินงานด้านพลังงานท่ีผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
รวมทั้ง ทิศทางและแผนด าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป 

ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะท างานด้านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  
จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนน
ระหว่าง 0 - 4 คะแนน  ซึ่งคณะท างานฯ จะต้องท าการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง 
เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายใน
องค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป   
 
2.7.3 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจ านงและ
ความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตส านึกของพนักงาน 
ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดท าเป็นเอกสารและลงลายมือช่ือ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้น 
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(3)  การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 
นอกจากน้ี เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนรุักษ์พลังงานท่ี

จัดท าขึ้น โดยปดิประกาศไว้ในท่ีซึง่เห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรที่เกีย่วข้องทราบและปฏบิัติตามนโยบายอนรุักษ์พลังงานได้ 
 
2.7.4 การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตอ้งจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่ม
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อน าไปสู่การประเมินการใช้พลังงานใน
ระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. 2552 

2.7.5 การจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่

ประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยระยะเวลาของการด าเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. 2552 

นอกจากน้ี เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และ
เผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง 

2.7.6 การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 

รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรกัษ์พลังงานท่ีได้จัดท าข้ึน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมฯ   

2.7.7 การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผ ลการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   

2.7.8 การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของ

การจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมฯ  
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2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน  
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตอ้งจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังานโดยผู้

ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. .... และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีท่ีผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องด าเนินการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
น้อยกว่า 180 วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดไป 

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงานให้กระท าโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบบั พร้อม
แผ่น CD ไฟล์อเิลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) น าส่งด้วยตนเอง หรือ 
(2) จัดส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตอบรับ โดยให้ถือวันท่ีลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน 

       รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการด าเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ 2.7 ให้
ศึกษาได้จากคู่มือการด าเนินงานตามข้อก าหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ซึ่งจัดท าโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

2.8 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 

2.8.1 แหล่งเงินกองทุนฯ   
กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(1)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
(2)  เงินท่ีผู้ผลิต ผู้น าเข้าและผู้จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องน าส่งเข้ากองทุนฯ 
(3)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า 
(4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
(5)  เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ 
(6)  เงินดอกผลและประโยชน์ท่ีเกิดจากกองทุนนี้ 

2.8.2 วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ  
  มาตรา ๒๕ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(2)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน  

(3)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่อง
ต่อไปนี้   

(3.1)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน 
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(3.2)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและ
การอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับ
การก าหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

(3.3)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(3.4)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริ เริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน 
(4)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

2.9 สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ และวัสดุที่จ าเป็นเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุ
เพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการ
ใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการก ากับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษส าหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมที่ไม่ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ 
วรรคหนึ่ง ท้ังนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 2.10 ต่อไป 

(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐
(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๕ 

นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน 
แต่ต้องการจะด าเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการท างานของตนเองเพื่อท าการอนุรักษ์
พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน  

2.10 การช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์ 
นอกเหนือจากมาตรการก ากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการก าหนด 

“ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไป
ตามตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) ต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อ
หรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ใน
อัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง 

เมื่อมีกรณีที่ต้องด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และ
ให้ภาระการช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจาก
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจ าเดือน และน าส่งกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔ 

ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า   ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็น
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การชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการช่ัวคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕ 

เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็น
ด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่
เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ช่ัวคราวตามมาตรา 
๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุดตามมาตรา ๕๒ 

2.11 บทก าหนดโทษ 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทก าหนดโทษในลักษณะของค่าปรับส าหรับผู้ที่ไม่
ด าเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ด าเนินการจัดการพลังงาน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ ส าหรับบทก าหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้ 

ลักษณะของการกระท าความผิด บทลงโทษ 
1. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรอืเหตุผลใน
ก า ร มี ค า ข อ ให้ อ ธิ บ ดี ผ่ อ น ผั น ก า ร ที่ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
150,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา ๕๓) 
 

2. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่
สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบ
ให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา ๕๔) 

3. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออก
ตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวง
ในเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 - การก าหนดมาตรฐาน  หลัก เกณฑ์  และวิ ธี กา รจั ด
การพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องปฏิบัติ 
- การก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนก าหนด
คุณสมบัติและหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา ๕๕) 

4. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 
การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคณุภาพวัสดุ
หรืออุปกรณเ์พื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใด
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อัน
เป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
200,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ (มาตรา ๕๖) 
 
 

5. ผู้ใดไมส่่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตาม
จ านวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้ง
แต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(มาตรา ๕๘) 

6. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา ๖๐) 
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[11] ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2548. ข้อแนะน าการ
อนุรักษ์พลังงานตามการพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2535 ส าหรับอาคารควบคุมและโรงงาน
ควบคุม.  
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บทที่ 3 

 การจัดการพลังงาน 
(Energy Management) 

 
 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2535 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
ให้เกิดวินัยในการอนุรักษ์พลังงานและมีการลงทุนในการอนุรักษ์
พลั ง ง าน ใน โ ร ง งานและอาคาร เป็ น ส าคัญ  แต่ เ นื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้

บังคับมานาน  จึงท าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคลอ้งและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความเหมาะสม  ครอบคลุมกิจกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่ วน  โดยได้ปรับปรุงเค้าโครงการด าเนินการ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่อผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมทั้งให้มีการก าหนดเรื่องที่เป็นรายละเอียดด้านเทคนิค หรือเรื่องที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้รัฐมนตรีสามารถออกเป็นประกาศเพื่อเปิด
โอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เป็นรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถปฏิบัติได้ทันเวลา 

 ส าหรับเค้าโครงการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ได้ก าหนดให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ท้ังนี้เนื่องจากการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานท่ีผ่านมาโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งเน้น
การปรับปรุงอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเพียงด้านเดียว ไม่ได้มีการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ 
ท าให้ผลการอนุรักษ์พลังงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีความยั่งยืน 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานด าเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) จึงได้พัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งเป็นการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตส านึก วิธีการ
จัดการการใช้พลังงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ที่ได้มีการบูรณาการอย่างมีระบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมขององค์กรแต่ละแห่ง 

 กฎกระทรวงดังกล่าวมีแนวทางการจัดท าโดยการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นสากลดังเช่น ISO 9001:2000 ISO 14001 
มอก.18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ DA2403E:2001 Energy Management-
Specifications 

 พพ. ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมจ าเป็นต้องทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง พพ. จึงได้จัดท าคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานส าหรับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เพื่อให้
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถด าเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ 
1. บอกหลักการส าคัญของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
2. อธิบายการด าเนินการตามขั้นตอนตา่ง ๆ ของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวง

ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างถูกต้อง 
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บทน า 
การจัดการพลังงาน 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงาน

ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น จึงมีนโยบายให้
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2. ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
 จากข้อก าหนดตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน โรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ก) ซึ่งก าหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จ าเป็นต้องเริ่มให้มี
วิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการด าเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การ
ด าเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น  8 ขั้นตอน ดังนี ้

(1) การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
(3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน   
(5) การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน   
(6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลังงาน     
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน   
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน   

 ทั้งนี้ โดยรายละเอียดของการด าเนินการในบางขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนในข้อ (4) ข้อ (5) ข้อ (6) ข้อ (7) และข้อ (8) ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ด้วยซึ่งจะได้อธิบายในบทต่อไป 
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ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

3. ค านิยาม 
  การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการด าเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย 

และขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีการท างานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 การใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ หมายถึง การใช้พลังงานในสัดส่วนท่ีสูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานโดยรวม และ
สามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 

 องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ไดร้ับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ

เจ้าของอาคารควบคุม มหีน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจดัการพลังงานท้ังหมด 
 ผู้ตรวจสอบพลังงาน  หมายถึง ผู้มีอ านาจในการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน แทนพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งข้ึนทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

4. เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ  
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายล าดับรอง (กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังน้ี 

4.1 ต้องด าเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตาม  ข้อก าหนดใน
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
รวมถึงการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานและการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่
อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ โดยต้องผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบพลังงานท่ีขึ้นทะเบียนกับ พพ. 

1. การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบื้องต้น 

3. การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรกัษ์พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขข้อบกพร่องของการ
จัดการพลังงาน 

7. การตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
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4.2 ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจ านวนและ
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 
ทั้งนี้ โดยก าหนดให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 3 เมกะวัตต์) ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานอาวุโสเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 คน โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติซึ่งส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันกับที่อธิบดีให้ความ
เห็นชอบ หรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งจัดสอบโดย พพ. 
 (รายละเอียดเกี่ยวกับเรือ่งผู้รับผดิชอบด้านพลงังานศึกษาได้จากคู่มือการแตง่ตั้งผู้รบัผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดท า
โดย พพ.) 
4.3 ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แล้วแต่กรณี) ที่สั่งให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคมุและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ดังกล่าว
ข้างต้น 
 การด าเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้มีการประกาศใช้กฎหมายล าดับรองเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ที่ส าคัญมีดังนี้ 

(1) พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (ไม่มีการแก้ไข) 
(2) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(3) กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
(4) กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ ขอรับ

ใบอนุญาต  การอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน 
(5) กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการ

ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
(6) กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน  
 ทั้งนี้ โดยมีเค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัต ิ

กฎกระทรวงก าหนด 
มาตรฐานประสิทธิภาพของ

เครื่องจักรอุปกรณ์ฯ (ออกตาม
มาตรา 23(1)) 

พระราชบญัญตัิการสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสิมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550) 

พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดโรงงาน/อาคารควบคุม (ไม่มีการแก้ไข) 

กฎกระทรวงก าหนด 
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวธิีการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม (ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1)) 

กฎกระทรวงก าหนด 
คุณสมบัติ หน้าที่ และ จ านวนของ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ออกตามมาตรา 
9(2) และ 21(2)) 

กฎกระทรวงก าหนด 
ประเภทหรือขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

(ออกตามมาตรา 19) 

กฎกระทรวงก าหนด 
คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลกัเกณฑ์ วิธกีาร

และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการ
ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงาน(ออกตามมาตรา 48/1) 
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 ส าหรับคู่มือฉบับนี้จะกล่าวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานส าหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งต่อไปจะใช้ค าว่า “วิธีการจัดการพลังงาน” แทน 

 

ขั้นตอนที่ 1 
การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

 
1.1 ข้อก าหนด  
 

“ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ

วิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกของบุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงน้ี” 
 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 

 
1.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 ความส าเร็จของการพัฒนาและน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรที่ส าคัญที่สุด คือ การมีคณะท างานที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานขึ้น เพื่อท าหน้าควบคุมดูแล ด าเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัดการพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจ
ติดตามและทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น โดยคณะท างาน
ด้านการพลังงานที่จัดตั้งขึ้นนั้น อาจอยู่ในรูปของ คณะกรรมการหรือคณะท างาน (ในคู่มือนี้จะอ้างอิงค าว่า “คณะท างาน” แทน 
“คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน”) ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งนี้ต้องมีค าสั่งประกาศ
แต่งตั้งคณะท างาน พร้อมทั้งระบุ อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานให้ชัดเจน และต้องเ ผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน   

(1) เริ่มจากเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมก าหนดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและควร
ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กร 
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(2) เนื่องจากการจัดให้มีการจัดการพลังงานขึ้นภายใน  องค์กรนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น วิธีการจัดการพลังงานจึงอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงาน (ระยะเริ่มแรก) และระยะบริหารวิธีการจัดการพลังงาน ทั้งนี้คณะท างานที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ต้องมี
ความเหมาะสมกับระยะการด าเนินการด้วย 
(2.1) ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยทั่วไปคณะท างานท่ีจัดตั้งขึ้นควรประกอบด้วย 

ก. หัวหน้าคณะท างาน 1 ต าแหน่ง: มาจากตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสามารถในการ
ด าเนินการประชุม  มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร 
ข. เลขานุการ 1 ต าแหน่ง: เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงานและด าเนินกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร 
ค. สมาชิก 3-5 ต าแหน่ง: มาจากตัวแทนแผนก
หรือหน่วยงานที่ส าคัญ เช่น วิศวกร กระบวน 
การผลิต วิศวกรไฟฟ้า หรือ ผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไอน้ า 
ระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (ในบางกรณี 
องค์กรอาจแต่ งตั้ ง เ จ้ าหน้าที่ ฝ่ ายบริหาร
ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ 
เพื่อช่วยงานในด้านเอกสารการประชาสัมพันธ์
และการกระจายข้อมูล ข่าวสาร หรืออาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชีด้วยก็ได้ เพื่อพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณ)  

(2.2) ระยะการบริหารวิธีการจัดการพลังงาน การก าหนดโครงสร้างและบุคลากรที่เหมาะสมมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในระยะยาว โดยต้องก าหนดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ดังนั้นองค์กรอาจท าการประเมิน
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถใช้วิธีประเมินอย่างง่าย ๆ ได้โดยการตอบค าถาม  2 ข้อ คือ 

ก. องค์กรของท่านยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ได้ในระดับใด (ค าตอบ คือ 
องค์กรยอมรับได้สูงหรือต่ า) 
ข. องค์กรของท่านมีการมอง/วางแผนงานอย่างไร (ค าตอบ คือ องค์กรมีการวางแผนระยะสั้นหรือระยะ
ยาว) 

 เมื่อได้ค าตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์กรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยการเปรียบเทียบกับรูปที่ 1-
1 ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรได้แสดงในตารางที่ 1-1 
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รูปที ่1-1 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
 
ตารางที่ 1-1 ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมขององค์กร ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างที่เหมาะสม 
1. แบบ 

Entrepreneurial  
 

 ยอมรับความเสี่ยงได้สูง 
 มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น 
 เป็นองค์กรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ

ครอบครัว 

ควรให้คณะท างานเป็นศูนย์กลาง และต้องได้รับ
การสนับสนุนจากเจ้าของ ซึ่ งจะท าให้สามารถ
ด าเนินงานข้ามหน่วยงานต่างๆ ได้ การลงทุนควรมุ่ง
โครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

ในกรณีที่องค์กรขนาดเล็กมีพนักงานไม่มาก  
เจ้าของกิจการอาจจะเป็นหัวหน้าคณะท างานด้วย
ตนเอง โดยมีพนักงานในองค์กรร่วมเป็นคณะท างาน 
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดขององค์กรนั้นๆ 

วัฒนธรรมขององค์กร ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างที่เหมาะสม 
2. แบบ Team   มองการณ์ไกลและรับความเสี่ยงได้สูง 

 มีความเป็นประชาธิปไตยและความ
ร่วมมือในองค์กรสูง 

 อ านาจการตัดสินใจอยู่ท่ีคณะกรรมการ  

คณะท างานควรมาจากตัวแทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อก าหนดทิศทางการ
อนุรักษ์พลังงาน และช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 

3. แบบ Hierarchic 
 

 

 เน้นความอยู่รอดขององค์กร ไม่ชอบ
ความเสี่ยง 

 ผู้น ามักเป็นพวกอนุรักษ์นิยม 
 เน้นการควบคุม ความปลอดภัยและ

ความมั่นใจ 
 คุ้นเคยกับกฎระเบียบ ให้ความส าคัญกับ

โครงสร้าง 

ก าหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงสร้างองค์กร มีขั้นตอนการรายงานที่ชัดเจน มี
การท างานเป็นระบบ เช่น ระบบการรายงานข้อมูล 
ระบบการติดตามตรวจสอบ เป็นต้น 

การวางแผนระยะยาว 

ระดับความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้สูง 

การวางแผนระยะสั้น 

ระดับความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้ต่ า 
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 อ านาจการตัดสินใจถูกก าหนดภายใต้   
กฎระเบียบ 

 มีแนวทางการปฏิบัติขององค์กร 
4. แบบ Market  

 
 

 รับความเสี่ยงได้ต่ า มองผลระยะสั้น 
 ตอบรับความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 ผู้บริหารมักเป็นผู้ก าหนดแนวทางการ 
 ด าเนินงาน 
 เน้นผลผลิต การแข่งขัน และผลส าเร็จ 

มีคณะท างานด้านพลังงานย่อยหลายๆ หน่วย 
โดยมีการท างานขึ้นตรงต่อคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานกลาง พร้อมทั้งมีการสร้างระบบการ
รายงานข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบ 

(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดท าหนังสือแต่งตั้งคณะท างาน และก าหนด
อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะท างานอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุมและ
เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างานต้องก าหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระดังนี้ 
ก. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
ข. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย อนุรักษ์

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานรวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับ
พนักงานในแต่ละหน่วยงาน 

ค. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้ 

- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานท่ีผ่านมาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ภายในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ 
- ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีหน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดท าข้ึน 

ง. รายงานผลการด าเนินงานให้กับเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมรับทราบ 
จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวม    

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคาร    ควบคุมหรือ
ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 

ฉ. ด าเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

(4) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้ พนักงานทุกคน
ในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ทั้งนี้ให้สื่อสารหรือ เผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งโดยการติดประกาศ
หรือจัดท าเป็นหนังสือเวียนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับองค์กร (ดูตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานดังรูปที่ 1-2) 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

   
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได้

แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการท างานด้าน
การอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

1.  .................................................... ประธานคณะท างาน 
2.  .................................................... คณะท างาน 
3.  .................................................... คณะท างาน 
4.  .................................................... คณะท างาน 
5.  .................................................... คณะท างาน 
6.  .................................................... คณะท างาน 
7.  .................................................... คณะท างานและเลขานุการ 

 
โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
ที่ก าหนดขึ้น 

2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่
ละหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้ 
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานท่ีผ่านมาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการด าเนินงานที่

หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดท าข้ึน 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ 
6. ด าเนินการด้านอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

 
ทัง้นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ....................... เป็นต้นไป 
 

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

                                                          ต าแหน่ง.....(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคมุหรือผู้บริหารระดับสูง).... 
 

รูปที่ 1-2 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
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1.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อการจัดตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. แต่งตั้งคณะท างาน และลงนามค าสั่ง 
2. ก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะท างาน 
3. จัดให้มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
4. รับทราบและติดตามการท างานของคณะท างาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ 
เป็นต้น 

 
 หน้าทีข่องคณะท างาน 

1. ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงาน 
3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน 
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
ทราบ 
6. เสนอแนะการก าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา 
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552  

 
 หน้าที่ของพนักงาน 

1. รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และอ านาจหน้าที่ของคณะท างาน 
2. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการจัดการพลังงานของคณะท างาน 
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ขั้นตอนที่ 2 
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 

 
2.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานท่ีผ่านมา ก่อนการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน” 

(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)  
 

2.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มน าวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น อาจจะไม่ทราบถึง
สถานภาพของการจัดการพลังงานท่ีเป็นอยู่ของตนเอง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้น ส าหรับใช้ในการประเมินเปรียบเทียบเพื่อท าให้ทราบถึงการจัดการด้าน
พลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อไป  ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ควรเร่ิมประเมินจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงน าผลการประเมินมา
ประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกคร้ัง 
 ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้นขององค์กร คณะท างานต้องด าเนินการโดยใช้ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน 
(Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางที่ 2-1 ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กร จะพิจารณา
องค์ประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ  6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง  0-4 คะแนน คณะท างานจะต้องท าการประเมินองค์กร
ในแต่ละส่วนอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน จากนั้นจึงท าการก าหนดเป้าหมาย
ในแต่ละองค์ประกอบเพื่อก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  
 การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนี้ จะใช้เฉพาะเมื่อมีการน าวิธีการนี้มาใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อระบบ
การจัดการพลังงานด าเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว ผลจากการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน (บทที่ 8) จะน าไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานในรอบต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานไปแล้วประมาณ 3-5 ปี เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมควรท าการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรของตน เพื่อให้ได้ทราบสถานภาพการจัด
การพลังงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน  อาจเริ่ม

จากการตั้งค าถามเพื่อประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการจัดการพลังงานทั้ง 6 ส่วน  (ดัง
ตัวอย่างค าถามในรูปที่ 2-1) เมื่อได้คะแนนจากการประเมินจากค าถามในทุกองค์ประกอบแล้ว ให้ท าการลากเส้นเช่ือมต่อระหว่าง
จุดตามคะแนนที่ได้ และท าการวิเคราะห์การจัดการพลังงานของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปร่างของลักษณะเส้นที่ได้จากการ
ประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่างๆ ท่ีแสดงในตารางที่ 2.2 เพื่อแปลความหมาย หากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่ก าหนด
ไว้ ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้นท่ีมีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 

สมมติรูปร่างของเส้นที่ได้จากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่างเป็นดังรูปที่ 2.2 
ลักษณะเส้นที่ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความคาดหวังสูงต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
เนื่องจากมีการก าหนดนโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูงทั้งทางด้าน
เงินลงทุนและทรัพยากรในด้านต่างๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์ประกอบท่ี 1 และ 6) แต่การด าเนินการด้านการ
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จัดการพลังงานในด้านต่างๆ ยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผู้ใช้พลังงาน) ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินต่ าสุด 1 คะแนน)    

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นท า
ให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จะจัดท าขึ้นของโรงงานตัวอย่าง 
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นในการจัดโครงสร้างขององค์กรให้ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน โดยต้องก าหนดให้มีการจัดตั้ ง
คณะท างานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างเป็น
ทางการ รวมทั้งก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะท างานดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน  นอกจากนี้นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดท าขึ้นจ าเป็นต้องระบุให้มี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และเพื่อ
น าไปสู่ความร่วมมือและประสานงานในการด าเนินงานด้านการจัด
การพลังงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
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ตารางที่ 2-1 ตารางประเมินการจดัการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 

ระดับ
คะแนน 

1. นโยบายการจัดการพลังงาน 2. การจัดองค์กร 3. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4. ระบบข้อมูลขา่วสาร 5. ประชาสัมพันธ ์ 6. การลงทุน 

4 1.1  มีนโยบายการจัดการพลังงาน
เป็ น เอกสาร  และลงนามโดย
ผู้บริหารระดับสูง โดยก าหนดให้
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
ขององค์กร มีการเผยแพร่ให้กับ
พนักงานทราบอย่างทั่วถึง และ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

2.1  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงลงนามโดยผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อด าเนินการ และตรวจสอบ
ผลการด าเนินการจัดการพลังงานภายใน
องค์กร มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการแต่ละมาตรการที่ชัดเจน และ
มีการเผยแพร่ให้พนักงานทราบอย่าง
ทั่วถึง 

3.1 มีแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หรือกิจกรรมที่ชัดเจนซ่ึงจัดท าขึ้น
โดยคณะท า งานฯ โดยความ
เห็นชอบของผู้บริหารเพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุก
ระดับ มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงาน 

4.1  มีการจัดท าระบบการจัดเก็บ
และการส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้พลั งงานและการประหยัด
พลั งงานระหว่ า งผู้ บริหารกับ
พนักงาน มีการก าหนดวิธีการ
สื่ อสารที่ ชั ด เจนรวมทั้ งมีกา ร
ติดตามและประเมินผลของการ
สื่อสาร เพื่อหาข้อบกพร่องและ
แนวทางแก้ไข 

5 . 1  ก า หนด ให้ ก า ร เ ผยแพ ร่
โครงการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของแผนการประชาสัมพันธ์
ขององค์กรเพื่อให้พนักงานทุก
ระดับได้รับทราบคุณค่าของการ
ประหยัดพลังงาน และผลของการ
ด าเนินการจัดการพลังงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

6.1 มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน เพื่ อการอนุ รั กษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลังงาน โดยพิจารณาถึง
ความส าคัญของโครงการเป็น
หลักทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

3 

1.2  มีนโยบายฯ ที่ชัดเจนโดย
จัดท าเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม 
และไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร มีการเผยแพร่นโยบายฯ 
แต่พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง 

2.2  มีค าสั่งแต่งต้ัคณะท างานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานโดยผู้บริหารระดับสูง 
แต่การก าหนดอ านาจหนา้ที่มีขอบเขต
จ ากัดและไม่ชัดเจนมีการเผยแพร่ค าสั่ง
แต่งต้ังฯ แต่พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง 

3.2 ไม่มีการก าหนดแผนการอบรม
ฯ หรือกิจกรรมอย่างชัดเจน โดย
ให้คณะท างานฯ เป็นช่องทางหลัก
ในการด าเนินการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน 

4.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
และการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจน 
โ ด ย ใ ห้ ค ณ ะ ท า ง า น ฯ  แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็น
ช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูล
ต่างๆ 

5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการพลังงานให้แก่
พนักงานบางระดับอย่างสม่ าเสมอ
เฉพาะในกลุ่มที่เกีย่วขอ้งกับการ
ใช้พลังงานโดยตรง 

6.2  พิจ ารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ให้
ผลตอบแทนการลงทุนสูง 

2 

1.3 มีการจัดท านโยบายฯ เป็น
เอกสาร แต่ยังไม่ชัดเจนในบางข้อ 
ไม่ก าหนดให้นโยบายฯ เป็นส่วน
หนึ่งขององค์กรไม่ได้มีการลงนาม
และการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
และไม่มีนโยบายฯ ให้พนักงาน
ทราบ 

2.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานท าหน้าที่
ในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะท างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
เพื่อพิจารณาและสรุปผลการด าเนินงาน
ต่อผู้บริหาร 

3.3 คณะกรรมการ/คณะท างาน
ด้ านการอนุ รักษ์พลั งงานเป็ น
ผู้ด าเนินการเป็นคร้ังคราว 

4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจท า
หน้าที่ในการส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานและการประหยัด
พลั งงานและประเมินผลการ
สื่อสารดังกล่าวเป็นครั้งคราว 

5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับ
การใช้พลังงานและการประหยัด
พลังงานให้กับพนักงานเป็นครั้ง
คราวซ่ึงอาจท าโดยเป็น
หนังสือเวียนแจ้งให้ทราบ การ
ประชุมชี้แจง เป็นต้น 

6.3  พิจ ารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มี
ระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

1 

1.4 มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้จัดท าเป็น
เอกสาร เป็นเพียงการมอบหมาย
หรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโดย
วาจา 

2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็น
ผู้ด าเนินการและรายงานต่อผู้บริหาร
โดยตรง 

3.4  มี กา รติ ดต่ออย่ า ง ไม่ เป็ น
ทางการโดยวิศวกรเป็นผู้ให้ข้อมูล
การใช้และประหยัดพลังงานกับ
ผู้ใช้พลังงานโดยตรง เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ประหยัดพลังงาน 

4.4 มีการจัดท าสรุปรายงานการ
ใช้พลั งงานและการประหยัด
พลังงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อ
ใช้ เป็ นข้ อมู ล ในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการใช้พลั งงาน
ภายในฝ่ายของตนเอง 

5.4 มีการแจ้งให้พนักงานทราบ
ข้อมูลอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น 
การแจ้งให้ทราบขอ้มูลเกี่ยวกับ
วิธีการใช้พลังงานภายในฝ่ายของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น 

6.4  พิจ ารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มี
การลงทุนต่ า 



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
 

              3-14                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1 ตัวอย่างค าถามเพื่อการประเมินนโยบายการจดัการพลังงาน 
 

ระดับ
คะแนน 

1. นโยบายการจัดการพลังงาน 2. การจัดองค์กร 3. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4. ระบบข้อมูลขา่วสาร 5. ประชาสัมพันธ ์ 6. การลงทุน 

0 

1.5 ไม่มีการก าหนดนโยบายฯ และ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.5 ไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน 

3.5 ไม่มีการติดต่อหรือการให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับการใช้และการ
ปร ะห ยั ดพลั ง ง า น ให้ กั บ ผู้ ใ ช้
พลังงาน 

4.5 ไม่มีการรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ ยวกับปริมาณการใช้
พลังงานและค่าใช้จ่ายทางด้าน
พลังงาน 

5.5 ไม่มีการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ใดๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินการอนุรักษพ์ลังงานและ
การจัดการพลังงาน 

6.5 ไม่มีการลงทุนใดๆ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลั ง ง าน  หรื อก า รอนุ รั กษ์
พลังงานในด้านอื่นๆ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

คะแนน 

ค าถาม องค์กรไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน 0 

ค าถาม มีนโยบายพลังงาน แต่ไมม่ีการจัดท าเป็นเอกสาร เป็นเพยีงการช้ีแจงโดยวาจา 1 

ค าถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แตไ่ม่ชัดเจนในบางข้อ และไมม่ีการเผยแพร่ให้บุคลากรไดร้ับทราบ 2 

ค าถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แตไ่ม่ได้ลงนาม และไมไ่ด้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการ
เผยแพร่ให้บคุลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทั่วถึง 

 

3 

องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการสนับสนนุจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่
ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบตัิตามนโยบาย 

4 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
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รูปที่ 2-2 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง 

| 15 

                       
       

                               
             

                                               

 

                     
                      
                   
               

                         
                         
                        
                  

                         
                          
                            

                     
                       
                         
              

                          
                    
                  
                 

                     
                    
                    

 

                 
                        
             

                             
                      
                         
                

                      
                           
          

                          
                              
                           

                     
                         
                     
              

                              
                    

 

                        
                          
                       

                             
                        
                           
      

                          
             

                             
                    
                        
                            

                        
                    

                          
                   

 

                            
                     

                             
                          
      

                           
                            
                 

                       
                            
                       

                           
                             
                           

                          
         

 
                                                 

       
                           
       

                            
                  

                    
                 

                          
                        
       

U-Shaped



ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  

 

3-16 

ตารางที่ 2-2   ลักษณะเส้นแบบต่างๆ และการวิเคราะหเ์พื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
ลักษณะเสน้ รายละเอียด การวิเคราะห์ 

1.  High Balance 

 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยั่งยืน 

2. Low Balance 

 

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 ต้องมีการพัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่งด่วน 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูงกว่า
ประเด็นอ่ืนๆ 

ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงินลงทุนทีด่ี 
แต่ต้องพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การกระตุ้นและการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน การจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารด้าน
พลังงาน เป็นต้น 

4. N-Shaped 

 

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่ ากว่า
ประเด็นอ่ืนๆ 

การสร้างแรงจูงใจ และการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี 
ไม่ช่วยท าให้การจัดการพลังงานประสบผลส าเร็จ เพราะไม่
มีการก าหนดนโยบายที่ดี และไม่มีการสนับสนุนเงินลงทุน
หรือสนับสนุนเงินลงทุนน้อยมาก 

5. Trough 

 

1 ประเด็นมีคะแนนต่ ากว่าประเด็น
อื่น 

ประเด็นที่ล้าหลัง เช่น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ หรือ
ระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจท าให้ระบบการจัด
การพลังงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

6. Peak 

 

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่าประเด็น
อื่น 

ความส าเร็จในประเด็นท่ีคะแนนสูงสุด เช่น การกระตุ้นและ
การสร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจ
เป็นการสูญเปล่าเพราะประเด็นอื่นๆ ยังล้าหลังมาก ท าให้
ระบบไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านนโยบายและการลงทุน 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าที่มี
คะแนนสูงกว่าหรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

ต้องรีบพัฒนาประเด็นที่มีคะแนนต่ าให้สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย
โดยเร็ว 
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2.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ท่ีมีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น  

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
 ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน าการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบื้องต้น และให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
งบประมาณและก าลังคนท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการ 

 หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน 
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน 

  หน้าที่ของพนักงาน 
1. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจดัการพลังงาน 

 2. ให้ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นในข้ันตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
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ขั้นตอนที่ 3 
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

 
3.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 4 ในการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจตั้งคณะท างาน
เพื่อช่วยจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้ 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม โดยจัดท าเป็นเอกสารและลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม และอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 
(3) การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยปิดประกาศไว้

ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้” 
 
 (ที่มา :  กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
3.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินการจัดการด้านพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเนื่องทั้งนี้ต้องด าเนินการ ดังนี้   

 ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานขององค์กร 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่จัดท าข้ึนนั้นต้องมีเนื้อหาหรือข้อความที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อก าหนด  (ดูหัวข้อ (1)) โดย
ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดท าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจ านงในการจัดการพลังงาน และใช้ในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
พลังงาน  

เมื่อก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องด าเนินการ
เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ (ดูหัวข้อ (2)) ให้กับพนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบ 
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
    นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดท าขึ้นนั้น ต้องมีเนื้อหาและ
สาระส าคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน” หรือเป็นภาระหน้าที่ส่วน
หนึ่งขององค์กร เพื่อเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความรับผิดชอบด้านการใช้พลังงานขององค์กร 

(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ ซึ่งมีความหมายว่า 
นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความส าคัญให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและปริมาณพลังงาน
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ที่ใช้ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักส่วนหนึ่ง ดังนั้นนโยบายอนุรักษ์
พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้ความส าคัญสูง เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณพลังงานท่ีใช้ เป็นต้น 

(1.3) ที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน  
เช่น องค์กรต้องด าเนินการและพัฒนา
วิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม 
แล ะส อด คล้ อ ง กั บก ฎห มา ยแ ล ะ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

(1.4) ข้อความระบุ ถึ ง  แนวทาง ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ ช่ น  อ ง ค์ ก ร จ ะ
ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรพลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ธุ ร กิ จ  แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น 

(1.5) ข้อความระบุถึง แนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีอย่างพอเพียงในการ
ด าเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน  
หมายความว่า องค์กรต้องมีการส่งเสริม
และให้การสนับสนุนทั้ งทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณในการด าเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(2) การด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
 เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องท า
การเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ซึ่ง
อาจท าได้โดยการติดประกาศ การจัดท าเป็นเอกสารแจกให้กับพนักงานทุกคน การใช้เสียงตามสาย หรือการส่งนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะท างานอาจจัดท าเอกสารรายช่ือของพนักงานทุกคนใน
องค์กรลงลายมือช่ือรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่
ก าหนดขึ้นน้ันมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร 
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(3) ขั้นตอนในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
(3.1) คณะท างานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดท านโยบายอนุรักษ์

พลังงาน ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ่มน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กรเป็น
ครั้งแรก จ าเป็นต้องน าผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทา งในการ
ก าหนดนโยบาย ส่วนในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว 
ให้น าผลการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานปีที่ผ่านมา มา
ประกอบการก าหนดนโยบาย 

(3.2) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหัวข้อ (1) เป็นอย่าง
น้อย 

(3.3) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะท างานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการประชุม ซึ่งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และข้อสรุปที่
เกิดจากการประชุม และจัดท าเป็นเอกสารนโยบายเพื่อน าเสนอเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือช่ือในนโยบายต่อไป 

(3.4) คณะท างานแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซึ่งอาจท าได้โดยการติดป้ายประกาศ นโยบาย
อนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กรและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตัวอย่างประกาศในรูปที่ 3-1) 
และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ท าให้เกิดการ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(3.5) ภายหลังการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้อาจท าโดยออกแบบส ารวจความคิดเหน็หรือจัดประชุมภายในองค์กร แล้วน า
ผลส ารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทบทวนกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่
ก าหนดขึ้นกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันขององค์กร  

 
3.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ก ากับให้มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือ 
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน รับทราบและ
ปฏิบัติตาม  

 หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดท านโยบายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ 
2. ด าเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น แถลงการณ์ติด
ประกาศ ท าโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นต้น 

 หน้าที่ของพนักงาน 
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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รูปที่ 3.1 ตัวอย่างประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 
 

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

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

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

...... 

                      

[Type a quote from the document or the 
summary of an interesting point. You can 
position the text box anywhere in the 
document. Use the Text Box Tools tab to 
change the formatting of the pull quote 
text box.] 

ประกาศ ณ วันท่ี...................................... 
ลงช่ือ...................................................... 
        (....................................................) 

ต าแหน่ง...(เจ้าของโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ หรือผู้บริหารระดบัสูง)... 
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ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 
4.1 ข้อก าหนด 
 

“ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดย
การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา” 

 
(ที่มา : กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
4.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรบัปรุงประสทิธิภาพการใช้พลังงาน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและ
วิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญ กล่าวคือเป็นการมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้
พลังงานในสัดส่วนท่ีสูง ว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามข้อก าหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจาก
นั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป 

 ประโยชน์ท่ีได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ 
ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานส าหรับสินค้าหรือการบริการ 
ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของ องค์กรในอดีตกับ
ปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน 
ค. ใช้ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน  

 ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูลการผลิต การบริการ และการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงาน โดยเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปีที่ผ่านมา และจัดท าข้อมูลดังกล่าวเป็น
ภาพรวมขององค์กร 
(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

(2.1) การประเมินระดับองค์กร 
 เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยขั้นแรกต้องทราบ
ข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ TOD หรือ TOU) จ านวนและขนาดหม้อแปลงที่
ติดตั้งแล้วจึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึ งเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า 
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งค านวณหาสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและเช้ือเพลิงแยกตามระบบการใช้
พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การท าความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่น ฯลฯ) 
  การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ 

ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลง หรือเท่า
เดิม เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาซึ่งมีก าลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น 
ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารอื่น ที่มีกระบวนการผลิตที่คล้ายกัน
หรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี) 
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(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  
           เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้า

หรือการบริการ ท าได้โดยการหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy 
Consumption : SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การใช้พลังงาน ดังนี ้

   ส าหรับโรงงานควบคุม  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น น้ าหนักของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานปั่นเส้นด้าย 
เป็นต้น 

   ส าหรับอาคารควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็น จ านวนห้องพักที่จ าหน่ายได้
ในกรณีของโรงแรม หรือ จ านวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ในกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น 

(2.3) การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก  
                            เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรหลักแต่ละตัวโดยการประเมินการใช้พลังงาน

ที่มีนัยส าคัญในกระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้
พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้
 ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก-7)  และ รายการตรวจสอบศักยภาพมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคผนวก ญ.) 
 ส าหรับแบบประเมินการใช้พลังงานในองค์กรสามารถดูได้จากรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม 
และรายงานการจัดการพลงังานส าหรับอาคารควบคมุ พร้อมท้ังค าอธิบายข้อแนะน าในการจัดท ารายงานดังกล่าว ซึ่ง พพ. ได้จัดท า
ขึน้ตามรายละเอียดใน รายงานการจัดการพลังงาน (ภาคผนวก ก-9) 

4.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตาประกาศ
กระทรวงฯ 

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม                   
 ก ากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการด าเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน   

 หน้าที่ของคณะท างาน 
1. รวบรวมและจัดท าข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานส าหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมในรอบปีท่ีผ่านมา 
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม) 
3. จัดท าแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส าคัญของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใช้พลังงาน ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใช้พลังงาน และค่า
ปริมาณการสูญเสียพลังงาน  

  หน้าที่ของพนักงาน 
 ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการประเมินการใช้พลังงาน 
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ขั้นตอนที่ 5 
การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 
5.1 ข้อก าหนด 
  

“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของพลังงานท่ีประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือก าหนดระดับของการใช้พลังงาน
ต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัด
ให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง” 

(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

วิธีการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพื่อค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และรวมทั้งจัดท าแผนอนุรักษ์
พลังงาน เพื่อให้มีแผนงานท่ีจะด าเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการอนุรักษ์พลังงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ท่ีก าหนดไว้ 

 เมื่อด าเนินการจัดท าเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานควบและเจ้าของอาคารควบคุมต้อง
เผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง 
 ทั้งนี้ โดยมีข้อแนะน าในการด าเนนิการดังนี ้

(1) การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า “Fishbone Diagram” เป็น
แนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่ได้รับ (Effect) คืออุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 5-
1) และพิจารณาทีละประเด็น 
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รูปที่ 5-1 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุที่ท าให้มีการใช้พลังงาน
สูงได้ จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ล าดับถัดไปคือการก าหนดมาตรการที่
เหมาะสม เช่น หากหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูงกว่าค่าเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) 
มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้มีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่งอาจท าโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ 
Compressor House ก็ได้ เป็นต้น รูปที่ 5-2 แสดงแนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดให้องค์กรที่น าระบบการ
จัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ ต้องพิจารณา ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 
 

(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย 

 ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีขึ้นโดยการใช้ Standard Operating Procedures 
(สาเหตุที่พบจากการท า Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน) 

 การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุที่พบจากการท า 
Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการท างาน) การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง โดย
พิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance (TPM) 
ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance 
Prevention และ Breakdown Maintenance ทั้งนี้ องค์กรไม่จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 
องค์ประกอบ หากแต่ควรน าองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่
พบจากการท า Cause – and - Effect Analysis  คือ เครื่องจักร/อุปกรณ์) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจากการท า Cause - and - Effect Analysis 
คือวัสดุที่ใช้) 

(1.2) การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพื่อให้ Air Intake มี
อุณหภูมิลดลง เป็นต้น 

(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
ของเดิมเพื่อช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององค์กร เป็นต้น 

เคร่ืองจักร/อุปกรณ์   วิธีการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุที่ใช้        พนักงาน 

สาเหตุที่อาจเป็นไป 

ผลที่ได้รับ 
(Effect) 
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การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก  
Best Practices 

การควบคุมการท างาน (ลักษณะเดิม) โดยใช้ 
Standard Operating Procedures (SPO) 
 

การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง  
(Total Productive Maintenance) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
(Process Efficiency Improvement) 

การใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Preventive Maintenance 

Corrective Maintenance 

Maintenance Prevention 

Breakdown Maintenance 

ปรับอุปกรณ์ 

ปรับสภาวะแวดล้อม 

การเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Replacements) 

การติดต้ังอุปกรณ์ใหม่เพ่ือให้ประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึ้น 

การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ (Minor Changes) 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

รูปที่ 5-2 แนวทางการก าหนดมาตรการอนรุักษ์พลังงาน 
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(2) การก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่ก าหนดตามแนวทางที่กล่าวไปแล้วในข้อ (1) องค์กรตัดสินใจก าหนด

เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ ในการก าหนดเป้าหมายมีอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่  
 แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การก าหนด

เป้าหมายโดยวิธีนี้เป็นการก าหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให้องค์กรใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะไม่สามารถบรรลุ
สู่จุดหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด แต่องค์กรก็จะได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากความ
พยายามดังกล่าว 

แนวทางที่ 2 การใช้ค่าต่ าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยท าได้ หรือการใช้ ค่าต่ าสุด
ในแผนภูมิที่ ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ ใ ช้กับตัวแปร (driver) 
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้
ดังแสดงในรูปที่ 5-3 เส้นทึบเป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีตในขณะที่เส้นปะเป็น
เส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงานท่ีต่ าสุด และเป็นเส้นก าหนดเป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน
นั่นเอง  

รูปที่ 5-3 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานท่ีใช้กับปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้ 
 

แนวทางที่ 3 การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarking) 
: วิธีนี้เป็นการใช้ค่าที่ดีในล าดับถัดไป เพื่อน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายของอุปกรณ์ 
ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่า
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่า
เท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ค่าที่ดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองค์กรอาจ
ก าหนดเป้าหมายให้ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.29 GJ/Ton เป็นต้น 

 
 ในการจัดท าทั้งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น คณะท างานด้านการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะผูบ้ริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและข้อเสนอแนะ โดย
การน าข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดท าขึ้นไว้แล้วในบทที่ 4 มาใช้พิจารณาประกอบการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
โดยในการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงช่ือมาตรการอนุรักษ์พลังงานและตัวช้ีวัดความส าเร็ จของ

(ค่าเฉล่ีย) 

( ป้าหมาย) 
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การด าเนินการ มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่ก าหนดไว้เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 ซ่ึงจากสถิติข้อมูลในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการน ามาตรการจัดการพลังงานนี้มาทดลองใช้
กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้นที่ไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ    5-10 เทียบกับการใช้พลังงาน
ทั้งหมด ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมควรต้ังเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานให้มีการประหยัดได้อย่าง
น้อยร้อยละ 7 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) วิธีการจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน 
        ส าหรับการจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีวิธีการจัดการพลังงานขึ้น
ในองค์กรก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ดังนั้นแผนอนุรักษ์
พลังงานควรประกอบไปด้วย 

(3.1) แผนปฏิบัติการในการด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
(3.2) แผนประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกระตุ้นหรือปลูกจิตส านึกด้านอนุรักษ์

พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรอย่างเหมาะสม 
(3.3) แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และ ความเข้าใจ

ด้านอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรอย่างเหมาะสม  
 ทั้งนี้ แผนอนุรักษ์พลังงานที่ดี ต้องแสดงรายช่ือและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่จะด าเนินการ ระยะเวลา 
งบประมาณ  กลุ่มเป้าหมาย  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ  

(4)  วิธีการจัดท าแผนการฝึกอบกรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ส าหรับการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานควรจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเป้าหมายของผู้อบรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม 
   รายละเอียดในการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดในรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุมหรือ
รายงานการจัดการพลังงานส าหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง 
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5.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
ก ากับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมท้ังให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินการ  

 หน้าที่ของคณะท างาน 
1. ก าหนดและจัดท าเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
2. ด าเนินการวางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและกิจกรรม 
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดท าประวัติการฝึกอบรมของพนักงานทุก

คน 
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ 

 หน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
 ให้ความร่วมมือกับคณะท างานในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งเข้าร่วมฝึกอบรม 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
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ขั้นตอนที่ 6 
การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลังงาน 
 

6.1 ข้อก าหนด 
  

“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน   
 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานท่ีจัดท าขึ้นตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
 

(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
6.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

 ภายหลังจากท่ีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน
การอนุมัติจากเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารสูงสุดแล้ว คณะท างานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้
มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึก    อบรมฯ รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงาน
หรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้  คณะท างานจะต้องด าเนินการค้นหา
สาเหตุว่าท าไมการด าเนินงานจึงไม่ประสบผลตามที่ไดว้างไว้ พร้อมท้ังหาแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงให้การท างาน
บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

             

 

 

 

 

 

 
 ในการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะท างานควรด าเนินการดังนี้ 

(1) ควบคุมให้มีการด าเนินมาตรการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ โดยการให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคอยา่งสม่ าเสมอ โดยการรายงาน
ความก้าวหน้าอาจระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ของผลส าเร็จในการด าเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน
ด าเนินการ ในกรณีที่มีความจ าเป็น 

(2) ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการ
ฝึกอบรมฯที่ก าหนดไว้ 
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(3) หากมาตรการใดมีการด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน  ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย อาจใช้วิธีที่เรียกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone Diagram) ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่ 
6.1) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสรุปผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในรายงานผลการด าเนินงานต่อไป 

(4) ส าหรับมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ คณะท างานต้องจัดให้มีการด าเนินการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้พนักงานที่รับผิดชอบมาตรการนี้เป็นผู้ควบคุม
การตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะท างานอีกทีหนึ่ง 

(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว ให้รวมทั้งการตรวจสอบ
และวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน โดยควรท าเป็นประจ า อย่างน้อย  3 เดือนต่อครั้ง และจัดท า
เป็นรายงานเสนอให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยในรายงานดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วย 

 ผลสรุปการติดตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยระบุช่ือมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน 
สถานภาพการด าเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกตามมาตรการด้านไฟฟ้าและ
มาตรการด้านความร้อน โดยระบุช่ือมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการแต่ละมาตรการ ระยะเวลาการด าเนินการแต่ละ
มาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง สถานภาพการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุนตามแผนและเงิน
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการ และความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ผลสรุปการตรวจติดตามการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย
ระบุช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการ (ถ้ามี) และจ านวนผู้เข้าอบรม 
 รายละเอียดในการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดในรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัดการพลังงาน
ส าหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง 
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รูปที่ 6-1 ตัวอย่างไดอะแกรมแบบก้างปลา 
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6.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ 
รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ  

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
 ก ากับ และดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ 
  หน้าที่ของคณะท างาน 

1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมฯของฝ่ายหรือ

แผนกที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการด าเนินการ 
4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงานรวมถึง

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 หน้าที่ของพนักงาน 
 ให้ความร่วมมือกับคณะท างานในการตรวจสอบการด าเนินการตามเป้าหมายและแผน ส าหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการให้คณะท างานทราบเป็นระยะ 
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ขั้นตอนที่ 7 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 
7.1 ข้อก าหนด 

 
“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัด

การพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
7.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
 การปฏิบัติตามข้อก าหนดในบทที่ 7 นี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานขององค์กร 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานท่ีจัดท าขึ้นว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน และด าเนินการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้น
หรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร ส าหรับช่วงเวลาและความถี่
ในการตรวจติดตามนั้นต้องก าหนดให้เหมาะสมและสม่ าเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติดตามนั้นสามารถก าหนดขึ้นเองโดย
องค์กร แต่ควรท าเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินฯนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจใน
วิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะท าการประเมิน การด าเนินการตรวจติดตาม
ภายในควรก าหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอน 

 ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างานด้านการจัดการพลังงานควรด าเนินการดังนี้ 
(1) ด าเนินการประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งก าหนดวาระการท างานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะ
ผู้ตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งอาจประกอบด้วยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ 
ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมและอัตราก าลังคนขององค์กรนั้น 

(2) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ และเผยแพร่ให้พนักงาน
ขององค์กรรับทราบ (ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ อยู่ในรูปที่ 7.1) 

(3) ข้อก าหนดของการจัดการพลังงานท่ีต้องได้รับการตรวจประเมินมีหัวดังนี้  
ก. การจัดตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
ค. การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน 
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ฉ. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน 
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
ซ. การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัด 
                การพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามข้อ (3) ให้ด าเนินการโดยการประเมิน 

ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ที่คณะท างานด้านการจัดการพลังงานจัดท าขึ้น หรือจัดเก็บ เช่น 
แผนการฝึกอบรม เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น 

| 33 
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ข.  จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์
หรือให้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ จะเป็นลักษณะของการ
ตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลักฐาน และเอกสาร 
หลักฐานนั้นมีแล้วครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้ง
คณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเสนอข้อปรับปรุงหรอื
เ ส น อแ น ะ ใ น ก ร ณี ที่ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด
การพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด 

(5) ภาย หลั ง ก า รต ร วจส อบ และ ประ เ มิ นก า ร จั ด
การพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องท าการสรุปผลการตรวจติดตามและ
ประเมินวิธีการจัดการพลังงานดังกล่าว พร้อมทั้งลง
ลายมือช่ือรับรองโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
และจัดส่งให้กับคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ร่วมกันพิจารณาผลการ ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน เพื่อท าการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง โดย
มีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 8 ต่อไป 

 ทั้งนี้  ผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกล่าวที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ จัดท าขึ้นตามข้อ 
(5) ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุมหรือรายงานการจัดการพลังงานส าหรับอาคาร
ควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง 

             
 
7.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน  

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1.  แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและ 
      ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
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2.  ก ากับ ดูแล ให้มีการด าเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

 หน้าที่ของคณะท างาน 
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการด าเนินการตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
2. น าผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 

 หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการด าเนินการตรวจประเมิน 
2. ด าเนินการตรวจประเมินตามแผนที่ก าหนด 
3. ท าการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง 

 หน้าที่ของพนักงาน 
 เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน 
 

 
ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล  จึงได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
                    1.  ............................................................. ประธาน 
                    2.  ............................................................. คณะท างาน 
                    3.  .............................................................  คณะท างาน 
                    4.  ............................................................. คณะท างาน 
                    5.  ............................................................. คณะท างานและเลขานุการ 

 
โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งหมดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด

การพลังงานภายในองค์กร ทั้งนี้ก าหนดให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดนี้มีระยะเวลาในการท างาน 2 ปี 
 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ...................... เป็นต้นไป 
 

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

                                                             (เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง) 
 
 
 

รูปที่ 7-1  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
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ขั้นตอนที่ 8 
การทบทวน วิเคราะห์ และ แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

 
8.1 ข้อก าหนด 

 
“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัด

การพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่าง
เหมาะสมเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

 
(ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552) 

 
8.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อก าหนด  

 การด าเนินการตามบทท่ี 8 น้ี เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องมาจากบทที่ 7 โดยน าผลการประเมินการจัดการพลังงานจาก
การตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
พลังงานขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการตามข้อก าหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม หรือเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการ 
โดยคณะท างานต้องท าการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานว่ามาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือ
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลงังานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

 ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้นเป็นประจ าอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  และก าหนดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุม
ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ประธานและคณะท างานด้าน
การจัดการพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง    
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 ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องวิธีการจัดการพลังงาน คณะท างานด้านการจัดการพลังงานควรด าเนินการ
ดังนี ้

(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
หรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ ก าหนดเวลา และเข้าร่วมประชุม 

(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการด าเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและรับทราบผล
การประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะท างาน และตัวแทนพนักงานทุกระดับ
จากหน่วยงานต่างๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการด าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร แล้วท าการสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ 
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอนตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมท้ังระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบในกรณีที่เห็นว่า
สมควรต้องมีการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวที่เกิดในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการ
จัดการพลังงาน 

(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วนที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการด าเนินการ
ใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน ก็ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป   ส าหรับปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

(5) ผู้บริหารระดับสูงควรน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานให้ดีขึ้น เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติในการท างานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได้จากการประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้นตามข้อ (3) ให้เป็นไปตามแบบที่
ก าหนดในรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัดการพลังงานส าหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จาก
ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง 
 
8.3 หน้าท่ีของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัด
การพลังงาน 

 หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 
1. ควบคุมให้มีการด าเนินการทบทวนผลการด าเนินวิธีการจัดการพลังงาน 
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการด าเนินการจัดการพลังงาน 
3. แสดงเจตจ านงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง  
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 หน้าที่ของคณะท างาน 
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 
2. ด าเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการประชุมให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

 หน้าที่ของพนักงาน 
 คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
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บทสรุป 

จากการปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้ง 8 ขั้นตอนข้างต้น จะน าไปสู่การพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
อย่างไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานท่ีดีนั้น จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์พลังงานที่
ยั่งยืน สิ่งส าคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานนั้นก็คือ การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งองค์กรจ าเป็นต้องมีระบบการจัดท าเอกสารและฐานข้อมูลที่ดี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินการจัดการพลังงาน 

 ในการประเมินการจัดการพลังงานนั้น นอกจากการตรวจประเมินภายในโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ที่องค์กรจัดให้มีขึ้น
แล้ว วิธีการจัดการพลังงานยังจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานของผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ. 
(ผู้ตรวจประเมินภายนอก) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

นอกจากนี้องค์กรต้องจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรอง พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

พัฒนาและน า 
วิธีการจัดการพลังงานไปใช้ 

จัดท า 
รายงานการจัดการพลังงาน 

ตรวจสอบรายงานโดย 
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึน้

ทะเบียนกับ พพ. 

ส่งรายงานผลการตรวจสอบและ 
รับรองการจัดการพลังงาน 

(ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 

น าส่งด้วยตนเอง 
รายงาน + CD 

ไปรษณีย์ลงทะเบียน 
รายงาน + CD 
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การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดท ารายงานการจัดการพลังงานเพื่อจัดส่งให้อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้อมูล พร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการพลังงานท้ัง 8 ข้ันตอน ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 1 ถึงบทที่ 8 
โดยรายงานการจัดการพลังงานดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบพลังงาน ซึ่งจะพิจารณาจาก
เอกสารและหลักฐานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดท าขึ้นตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินการจัด
การพลังงาน และอาจรวมถึงการสอบถามหรอืสัมภาษณ์พนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้นได้ด าเนินการจัดการพลังงานจริง และในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนมาก
น้อยเพียงใด ควรต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องด าเนินการจัดท าและส่ง
รายงานการจัดการพลังงานตามแนวทาง ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการจัดการพลังงานให้มีรายละเอียดของข้อมูลการด าเนินการจัดการพลังงานตามรปูแบบ และรายงาน
ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัดการพลังงานส าหรับ
อาคารควบคุม ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ตามล าดับ 

(2) จัดหาผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อตรวจสอบและ
รับรองรายงานการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้นตามข้อ (1) โดยในการตรวจสอบและรับรองรายงานดังกล่าว ผู้
ตรวจสอบพลังงานต้องจัดท ารายงานและจัดส่งให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ดังน้ี 
(2.1) รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check List) 
(2.2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดส่งรายงานต่าง ๆ ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วย รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายการตรวจสอบการ
จัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงานตามวิธีการจัดส่งรายงานฯ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 
การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน และจัดส่งรายงานผลก าร
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่ในปีที่
ล่วงมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องด าเนินการจัดการพลังงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าว
ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป โดยรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่จัดส่งให้  กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนั้น ต้องประกอบด้วย รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงาน  
 ช่องทางส าหรับการน าส่งรายงานดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ  

(1) น าส่งด้วยตนเอง 
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวันท่ีลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน และจ่าหน้าซองน าส่ง

ถึง 
 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เลขท่ี 17  ถนนพระราม 1  แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

  
 ทั้งในกรณีที่เป็นการน าส่งรายงานด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ต้องแนบแผ่น CD ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ของรายงานมาด้วย 
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บทที่ 4 
 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 

(Energy Management Report) 
 
 
 
 
ความส าคัญ 

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ระบุให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ต้องด าเนินการตามวิธีการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน ดังรายละเอียดในบทที่ 3 และต้องจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 
รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ. ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (น าส่ง 1 ครั้งต่อปี) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก รวมถึงการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะรายงานดังกล่าวต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบพลังงาน จึงจะ
สามารถน าส่งให้แก่ พพ. เพื่อตรวจรับได้ 

วัตถุประสงค์ 

1. บอกขั้นตอนวิธีการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
2. อธิบายวิธีการจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

4.1 บทน า 
รายงานการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 8 บท ซึ่งมีเนื้อหาเป็นรายละเอียดการด าเนินงานตามวิธีการจัดการพลังงานทั้ง 

8 ข้ันตอน นอกจากน้ีในส่วนแรกของรายงานยังมีข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน/อาคารเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการตรวจสอบ
รับรองด้วย  

เนื้อหาของรายงานการจัดการพลังงาน 
รายงานการจดัการพลังงานต้องประกอบด้วยเนื้อหาส่วนต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 
รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 
ข้อมูลเบื้องต้น 
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน 
บทที่ 1 คณะท างานด้านการจดัการพลังงาน 
บทที่ 2 การประเมินสถานการณ์จัดการพลังงานเบื้องต้น 
บทที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนรุักษ์พลังงาน 
บทที่ 5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรุักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 
บทที่ 6 การด าเนินการตามแผนอนรุักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน 
บทที่ 7 การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน 
บทที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน  
โดยรายละเอียดการจดัเตรียม/บันทึกข้อมูล และจดัท ารายงานแต่ละส่วนดังกล่าวข้างต้น มดีังต่อไปนี้ 
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4.2 ข้อมูลเบื้องต้น 
ส าหรับโรงงานควบคุม 
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ส าหรับอาคารควบคุม 
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4.3 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
น าเสนอผลการด าเนินการตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งประกอบด้วย

เนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1) โครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

1.1) ให้ระบุโครงสร้างของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
1.2) ให้ระบุอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

2) ให้ระบุวิธีการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็
ได้) 

3) เอกสารประกอบการด าเนินการเกี่ยวกับคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
3.1) ให้ใส่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 
3.2) ใหใ้ส่เอกสารเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

(ดูตัวอย่างเนื้อหาส่วนนี้ในภาคผนวก ข ตัวอย่างรายงานการจัดการพลังงาน บทที่ 1) 
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4.3 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
น าเสนอผลการด าเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่ง

ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1) วิธีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องต้นของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม โดยใช้ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management 
Matrix, EMM) 

2) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงการประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
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4.4 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
น าเสนอผลการด าเนินการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งประกอบด้วย

เนื้อหาดังต่อไปนี ้
1) การจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงาน น าเสนอรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์

พลังงาน เช่น การจัดประชุม การส ารวจความคิดเห็นจากพนักงานโดยใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
2) รายละเอียดการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
3) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานในองค์กร เช่น 

ประกาศเรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน แบบส ารวจความเห็นเรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 
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4.5 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
น าเสนอผลการด าเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม โดยแบ่งเป็น 3 

ระดับคือ 
1) การประเมินระดับองค์กร 
2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์/การบริการ 
3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ 

ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1) แนวทางการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
2) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

 
ส าหรับโรงงานควบคุม 
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การผลิต

35%

ท าความเยน็

18%

ปรับอากาศส านักงาน

15%

แสงสว่าง

20%
อัดอากาศ

12%

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่าง กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-22 

ขนส่งและไฟฟ้าส ารอง 
29% ไอน า้ 

71% 
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ส าหรับอาคารควบคุม 
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ปรับอากาศ

แบบแยกส่วน

15%

ไฟฟ้า

แสงสว่าง

22%

อ่ืน ๆ

23%
ปรับอากาศ

แบบรวมศูนย์

40%
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ไฟฟ้าส ารอง

0.002%

ไอน า้

99.998%



ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-38 



ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-39 



ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-40 



ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-41 



ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-42 



ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-43 

 

4.6 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

น าเสนอผลการด าเนินการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1) แนวทางการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรม และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2) การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
3) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
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4.8 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

น าเสนอผลการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยรายงาน หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
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4.9 การตรวจตดิตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
น าเสนอผลการด าเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด

การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร รายงานผลการตรวจประเมินภายในองค์กร และหลักฐานหรือ
เอกสารต่างๆ ที่แสดงผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
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4.10 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน 
น าเสนอผลการด า เนินการทบทวน วิ เคราะห์  และแก้ ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน                    

ซึ่งประกอบด้วยรายงาน/เอกสารแสดงผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน 
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บทที่ 5 

กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลส าเร็จ 
(Successful Case Study in Energy Management) 

 
องค์ประกอบหลักที่ส ำคัญเพื่อให้กำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรพลังงำนให้ส ำเร็จไปได้

ด้วยดีมีดังนี้ 

ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 
หน้ำท่ีที่ส ำคัญของผู้บริหำรในระบบกำรจัดกำรพลังงำน คือ กำรประยุกต์ใช้แนวคิดของกำรบริหำรงำนที่มีอยู่เดิมให้เข้ำกับ

กำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนและกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำระบบ ระยะเริ่มต้นของกำรจัดท ำ ผู้บริหำรควรสื่อสำรให้
พนักงำนทรำบถึงควำมส ำคัญของประเด็นเหล่ำนี้ 

- ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรพลังงำนท่ีมีต่อองค์กรโดยช้ีให้เห็นว่ำกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและช่วยพัฒนำองค์กร 

- ควำมพยำยำมที่จะรวมระบบกำรจัดกำรพลังงำนเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน  เช่น กำร
ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรจัดส่ง กำรจัดกำรส ำนักงำนและอื่นๆ 

- กำรมองปัญหำและหำโอกำสในกำรพัฒนำองค์กรโดยพิจำรณำจำกปัญหำที่พบจำกนั้นป้องกันและแก้ไขที่สำเหตุของ
ปัญหำเหล่ำนั้น 

การปรับปรุงการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
องค์กรควรพิจำรณำแก้ไขข้อบกพร่องกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนพลงังำนโดยหำสำเหตุที่แท้จรงิของปัญหำและพยำยำมแก้ไขที่

สำเหตุนั้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดขึ้นซ้ ำอีก 

ระบบการจัดการพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
ระบบกำรจัดกำรพลังงำนที่มีประสิทธิภำพจะต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม จำกเหตุผลดังกล่ำวระบบที่จัดท ำขึ้นควรจะมีควำมยืดหยุ่นและง่ำยซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถ
เข้ำใจได้ 

ระบบการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
แนวทำงกำรด ำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำนควรสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งสำมำรถท ำได้โดย 
- กำรสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องกำรประหยัดพลังงำนโดยเริ่มจำกอย่ำงง่ำย 
- ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำรพลังงำนท่ีจัดท ำขึ้น 
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ระบบกำรจัดกำรพลังงำนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรจะสำมำรถสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ
ขององค์กรได้ 

การมีส่วนร่วมและจิตส านึกของพนักงาน 
อุปสรรคที่ส ำคัญประกำรหนึ่งส ำหรับกำรด ำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำน คือ พนักงำนขำดควำมเข้ำใจ พนักงำนบำงส่วน

อำจเข้ำใจว่ำกำรด ำเนินระบบนี้เป็นกำรเพิ่มภำระของตนเอง และเป็นกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยขององค์กรซึ่งจะท ำให้พนักงำนไม่อยำกมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินระบบนี้ 

ในกำรแก้ไขปัญหำนี้ องค์กรควรท ำควำมเข้ำใจหรือสร้ำงจิตส ำนึกกับพนักงำนในประเด็นเหล่ำนี้ 
- ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินระบบ 
- หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของพนักงำนในกำรจัดท ำ และด ำเนินกำรตำมระบบ 
- ประโยชน์ของระบบที่องค์กรจะได้รับ เช่น ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำมำกขึ้น กำรลดปัญหำ

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศท่ีกระทบกับควำมเป็นอยู่ของพนักงำน กำรลดต้นทุนในกำรผลิต 
- ประโยชน์ของระบบท่ีพนักงำนจะได้รับ 
- ควำมภำคภูมิใจในองค์กรที่เป็นผู้น ำด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมต่อสังคม 
- ฯลฯ 
กำรน ำคณะเจ้ำหน้ำที่ หรือพนักงำนในองค์กรไปศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่ประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ก็เป็นอีก

แนวทำงหนึ่งที่จะช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิดขึ้น ดังตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จ ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 กลยุทธ์ในการสร้างความมีส่วนร่วมในองค์กร 

 
 
กรณีศึกษำศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) ปัจจุบันคือ ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) : National Science 
and Technology Development Agency , NSTDA 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(เนคเทค) คว้ำสุดยอดรำงวัลด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน โดยในปี 2554 ที่ผ่ำนมำเนคเทคได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท ASEAN Best 
Practices for Energy Management in Building จำก ASEAN CENTER FOR ENERGY และ ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด 
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Thailand Energy Awards 2011 ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนประเภทอำคำรควบคุมดีเด่น จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน 

 
และในปี 2555 องค์กรก็ได้รับรำงวัล  Thailand Energy Awards 2012 ด้ำน บุคลำกรดีเด่นด้ำนพลังงำน ประเภททีมงำนด้ำน
พลังงำนดีเด่น  จำกกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) กระทรวงพลังงำน โดยรำงวัลดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำรแสดงควำมยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่นในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรพัฒนำพลังงำนทดแทน และเป็นกำรสร้ำงตัวอย่ำงที่
ดีให้กับสังคมส่วนรวม 

ผลงำนดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือร่วมใจของพนักงำนเนคเทคทุกคน ที่ช่วยกันสนับสนุนและผลักดันเพื่อมุ่งไปสู่... 
NECTEC Go Green ผ่ำนกลไกส ำคัญ คือ ทีมงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ของอำคำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้บริหำรให้ด ำเนินงำนอนุรักษ์พลังงำนให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน พ.ศ. 2535 โดยมีองค์ประกอบส ำคัญ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิจัยและพัฒนำ  ด้ำนผู้ดูแลห้อง Server ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วม  ด้ำนสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ และด้ำนเทคนิค ได้ร่วมกันด ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดย
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมรู ้เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และต่อยอดควำมรูภ้ำยในศูนย์ฯ ผ่ำนกิจกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ กิจกรรม 
Energy Saving Champion  NECTEC Talk Walk Rally  กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ และกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
CoPs (Community of Practices) เช่น Technical Energy Saving, Go Green, 5s Activity และแบ่งปันควำมรู้ผ่ำน NECTEC 
Intranet และ https://www.facebook.com/NECTECGoGreen เป็นต้น รวมถึงยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมเพื่อสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของพนักงำน เช่น โครงกำรวิจัยเพื่อกำรประหยัดพลังงำน  โครงกำร 5 ส สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม กิจกรรม NECTEC Go 
Green และกิจกรรม Big Clean & Green Day เป็นต้น 

 
นอกจำกน้ี ทีมงำนยังได้น ำงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มำต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้

เกิดกำรลดใช้พลังงำนและประยุกต์ใช้งำนจริงภำยในอำคำร อำทิ อุปกรณ์ Motion Sensor ควบคุมกำรเปิด- ปิดไฟแสงสว่ำงใน
ห้องน้ ำ และไฟแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ทำงเดินส่วนกลำงของอำคำร ระบบระบำยควำมร้อนชุด Condensing Unit ระบบปรับ
อำกำศ พัฒนำหลอดไฟชนิด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ส ำหรับไฟส่องสว่ำงกระจกในห้องน้ ำ พัฒนำระบบบริหำรกำรประชุม 
เพื่อลดกำรใช้กระดำษในกำรประชุมของส ำนักงำน เป็นต้น 
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  จำกกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนในช่วงปี 2552 – 2554 ส่งผลให้
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนลงได้คดิเป็นมลูค่ำ 1,470,000 บำท ลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์กวำ่ 305 ตัน โดยใช้เงินลงทุน  339,230 บำท  

ซึ่งผลงำนต่อเนื่องจำกรำงวัลดังกลำ่ว กระทรวงพลังงำนไดส้่งผลงำนของ
เนคเทคเข้ำประกวดผลงำนด้ำนพลังงำนทด แทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนดีเด่น

ระดับภูมิภำคอำเซียน หรือ “ASEAN Energy Awards 2011” ณ เมืองบันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไนดำรุสลำม (ระหว่ำงวัน ที่ 
20-22 กันยำยน 2554) โดยผลปรำกฏ ว่ำตัวแทนผูเ้ข้ำประกวดจำกประเทศไทย สำมำรถคว้ำรำงวลัมำครองได้อย่ำงน่ำภำคภูมิใจ
ถึง 13 รำงวัล จำกรำงวัล ASEAN ทั้งหมด 33 รำงวัล โดยผลกำรประกวด ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท อนุรักษ์
พลังงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนดีเด่น ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ หรือเนคเทค ได้รับรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 
 



ตอนที่ 1 บทที่ 5 กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลส าเร็จ คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  

 

 5-5 

 
 
ส ำหรับกำรประชุมของกลุ่มชนคนเรียนรู้ (CoPs)  มีเทคนิคพื้นฐำนท่ีควรทรำบดังต่อไปนี ้

1. ไม่มผีู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม (แต่ผูบ้ริหำรให้ควำมส ำคัญและสนับสนนุในกิจกรรมหลัก) 
2. ทุกคนในท่ีประชุมต้องเสนอควำมเห็น 
3. ไม่ต้องมรีูปแบบที่เป็นทำงกำร เชน่ วำระกำรประชุม ประธำนในท่ีประชุม รำยงำนกำรประชุม เป็นตน้ 
4. ในกลุ่มจะต้องประกอบด้วยตัวแทนจำกฝ่ำยต่ำงๆ คละเคล้ำกันไป 
5. ใช้เวลำประมำณไม่เกิน 2 เดือน/ครั้ง/เดือน 

ดังนั้น กำรมี CoPs จะท ำให้พนักงำนเกิดกำรมีส่วนร่วม และมำตรกำรหรือแนวคิดที่เสนอ ก็มำจำกพนักงำนระดับล่ำงซึ่ง
จะท ำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำไม่ได้ถูกบังคับให้ท ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรให้ควำมรู้ในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนก็เป็นสิ่งที่ส ำคัญ โดยอำจมี
รูปแบบในหลำยลักษณะ เช่น กำรจัด Walk rally ด้ำนพลังงำน เป็นต้น 

เมื่อพนักงำนเริ่มมีส่วนร่วม ข้ันตอนต่อไปก็คือ กำรจัดกำรประกวดแข่งขันประหยัดพลังงำน โดยเป็นกำรแข่งขันกับตัวเอง 
เนื่องจำกข้อจ ำกัดและพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนของแต่ละแผนกและแต่ละชั้นต่ำงกัน เมื่อได้ผู้ชนะที่มีกำรใช้พลังงำนต่ ำสุดแลว้ ก็จะ
มีกำรจัดกิจกรรมให้รำงวัลและรับประทำนอำหำรว่ำงร่วมกัน โดยมีผู้บริหำรเข้ำร่วม และท ำให้พนักงำนรู้สึกถึงคุณค่ำทำงจิตใจ
มำกกว่ำสิ่งของเหล่ำนี้ เป็นต้น 
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ตัวอย่ำงกิจกรรมต่ำงๆ ต่อไปนี้ เปน็กิจกรรมที่เพิม่กำรมสี่วนร่วมของพนักงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยนื 
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5.2 การบูรณาการระบบจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน 

ระบบจัดกำรพลังงำนท่ียั่งยืน ต้องสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับกำรบริหำรงำนในปัจจุบันขององค์กรได้อยำ่งกลมกลืน โดยไม่
เป็นกำรสร้ำงควำมซ้ ำซ้อนของหน้ำท่ีกำรท ำงำนในปัจจุบันของบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ ในทำงตรงข้ำม ระบบจัดกำรพลังงำนยังจะ
สำมำรถที่จะช่วยให้กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยและคณุภำพกำรท ำงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส ำหรับระบบบริหำรจัดกำรที่
เป็นสำกลและสอดคล้องเป็นอย่ำงดีกับระบบจดักำรพลังงำนคือ ISO14001 และ ISO9001 

องค์ประกอบท่ีส ำคญัในกำรบูรณำกำรระบบจัดกำรพลังงำนเข้ำกับระบบบริหำรงำนคุณภำพ คือ 
5.2.1 กำรวำงแผน 
5.2.2  วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และแผนงำน 
5.2.3 ควำมสำมำรถ กำรอบรม และควำมตระหนัก 
5.2.4 กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิ
5.2.5 ควำมไม่สอดคล้อง กำรแกไ้ข กำรปฏิบัติกำรแก้ไขและกำรปฏบิัติป้องกัน 

5.5.1 การวางแผน 
กำรวำงแผนเป็นกำรแปลงนโยบำยพลังงำนสู่กำรด ำเนินกำรจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

สมรรถนะพลังงำนตำมที่องค์กรต้องกำร กำรวำงแผนเกิดจำกกำรใช้ข้อมูลต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก และเครื่องมือต่ำงๆ โดย
สรุปตำมรูปที่ 1 ต่อไปนี ้
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รูปที ่1 แนวคิดกระบวนกำรวำงแผนด้ำนพลังงำน  

ข้อแนะน าการปฏิบัติ 

ขอ้มูลน าเข้าท่ีองค์กรต้องใช้ในการวางแผน 
- บิลค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพลังงำนต่ำงๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงต่ำงๆ  ค่ำก๊ำซหุงต้ม(LPG) ค่ำก๊ำซธรรมชำติ 

(NG)  ค่ำไอน้ ำ และอื่นๆ 
- ผังกระบวนกำรผลิต 
- โครงสร้ำงขององค์กร 
- รำยกำรเครื่องจักร 
- ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตัวแปรที่ท ำให้เกิดค่ำพลังงำนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น อุณหภูมิภำยนอก ยอดกำรผลิต  เป็นต้น 
- กำรใช้พลังงำนของอำคำรส ำนักงำน 
- กฏหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ  
- นโยบำยพลังงำน 
- และอื่นๆ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์อย่างง่าย ตัวอย่ำงเช่น 
- กรำฟ 
- ตำรำง 
- กำรเปรียบเทียบ (Benchmarks) 
- แผนที่พลังงำน (Energy map) 
- กำรบ ำรุงรักษำ 
- ผังก้ำงปลำ 
- ข้อก ำหนดพลังงำน 
- กำรวิเครำะห์ระยะคืนทุน 
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- และอื่นๆ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน 
- ฐำนพลังงำนอ้ำงอิง  
- ดัชนีช้ีวัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน  
- วัตถุประสงค์   
- เป้ำหมำย และ 
- แผนงำน 

5.2.2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน 
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนให้ประสบผลส ำเร็จได้นั้น องค์กรควรพยำยำมรวมวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำยเหล่ำนั้นเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะเป็นกำรรวมกำรบริหำรงำนด้ำนพลังงำนเข้ำ
กับแนวกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมดขององค์กรที่มี เพื่อให้ง่ำยต่อกำรน ำไปปฏิบัติในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัด
กำรพลังงำนขององค์กรที่ดีนั้นควรให้เหมำะสมกับสภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบำยซึ่งแสดงถึงเจตนำและ
แนวทำงที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย และเพื่อใช้และบริโภคพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ควรพิจำรณำถึงทำงเลือกด้ำน
เทคโนโลยี กำรเงินขององค์กร ข้อก ำหนดด้ำนธุรกิจอื่นๆ และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อแนะน าการปฏิบัติ 
 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกรที่มำจำกแผนกต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

บุคลำกรเหล่ำนี้ต้องเป็นผู้จัดท ำแผนงำนและด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งกำรให้บุคลำกรจำกหลำย
หน่วยงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมจะเป็นกำรสร้ำงบทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน 

 พยำยำมให้ผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เพื่อให้ผู้บริหำรรับทรำบบทบำท
หน้ำท่ีในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้บรรลุผลที่ก ำหนดไว้ รวมถึงช่วยในกำรผลักดัน
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเข้ำไปในแผนกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร 

 ควรสื่อสำรวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยไปยังพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติ
ตำม 

 วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดขึ้น ควรจะสอดคล้องกับแผนงำนและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจโดยรวม รวมถึงควำมมุ่งมั่น
หลักในนโยบำยขององค์กร  

 ควรให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงเป็นผู้ก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติด้วยตนเอง  ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ / รับผิดชอบต่อแผนงำนกำรปรับปรุง 

 ควรมีกำรสื่อสำรควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยให้กับพนักงำนในองค์กร
ได้รับทรำบเช่น รำยงำนควำมคืบหน้ำเหล่ำนั้นในกำรประชุมพนักงำน 

 ควรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

แนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ร่วมกันก ำหนดโดยคณะท ำงำนท่ีมีตัวแทนจำกหลำยหน่วยงำน  
 พิจำรณำว่ำเอกสำรและข้อมูลใดที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมทั้งจัดเตรียมเอกสำร

และข้อมูลเหล่ำนั้นจัดท ำรำยกำรวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยสิ่งที่องค์กรต้องพิจำรณำถึงส ำหรับกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ได้แก่ 
- ลักษณะปัญหำพลังงำนท่ีมีนัยส ำคัญขององค์กร 
- กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- มีควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
- ค่ำใช้จ่ำยเหมำะสมกับสถำนะขององค์กร 
- สอดคล้องกับแผนงำนหรือเป้ำหมำยอื่นๆ ขององค์กร 
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 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่จัดท ำข้ึนควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
- Specific - มีลักษณะเฉพำะเจำะจง 
- Measurable - สำมำรถตรวจวัดได้ 
- Agree-to -ได้รับควำมเห็นชอบจำกองค์กรและสอดคล้องกับนโยบำยขององค์กร 
- Reasonable - สมเหตุสมผล และมีควำมเป็นไปได้ 
- Timeframe - ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดดัชนีวัดผลกำรด ำเนินกำรของแต่ละวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดขึ้น 
 ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  

ตัวอย่ำงของวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
การทบทวน
พลังงาน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด ระดับ 

กำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงขององค์กร 

ลดปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงขององค์กร 

ลดปริมำณกำรใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงของ
องค์กร 10% เทียบกับปีฐำน 2554 

ปริมำณกำรใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิง 

องค์กร 

กำรใช้น้ ำมันให้ควำม
ร้อนแก่เครื่องผลิตไอ
น้ ำ 

เพิ่มอัตรำน้ ำคอนเดนเสท
กลับมำใช้งำน 

เพิ่มอัตรำน้ ำคอนเดนเสทกลับมำใช้
งำน เป็น 90% ภำยในเดือน
กุมภำพันธ์ 2555 

อัตรำน้ ำคอนเดนเสท
กลับ 

หน่วยงำน 

กำรใช้น้ ำมันให้ควำม
ร้อนแก่เครื่องผลิตไอ
น้ ำ 

กำรฝึกอบรมผู้ควบคุม
หม้อไอน้ ำ 

ให้กำรฝึกอบรมผู้ควบคมุหม้อไอน้ ำ 
จ ำนวน 3 หลักสูตร ภำยในเดือน
กรกฎำคม 2555  

จ ำนวนหลักสูตรกำร
ฝึกอบรม 

หน่วยงำน 

กำรใช้เชื้อเพลิงจำก
กำรขนส่ง 
 

ล ด ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ก ำ ร ใ ช้
เชื้อเพลิงจำกกำรขนส่ง 
 

ลดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้เชื้อเพลิง ภำยใน
เดือนสิงหำคม 2555 ลง 40% เทียบ
กับปีฐำน 2554 

ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ก ำ ร ใ ช้
เชื้อเพลิงจำกกำรขนส่ง 
 

หน่วยงำน 

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ขององค์กร 

ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำขององค์กร 
10% เทียบกับปีฐำน 2554 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ 

องค์กร 

ก ำ ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ ข อ ง
อำคำรส ำนักงำน 

ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ของอำคำรส ำนักงำน 

ลดปรมิำณกำรใช้ไฟฟ้ำของอำคำร
ส ำนักงำนลง 20% ภำยใน ธันวำคม 
2555 เทียบกับปีฐำน 2554 

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ หน่วยงำน 

 
แผนงานด้านพลังงาน 

จุดประสงค์หลักประกำรหนึ่งของกำรด ำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำนคือ เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนของ
องค์กรให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องกำรที่องค์กรจะด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดขึ้นนั้น ควรมีกำรก ำหนด
แผนกำรด ำเนินงำนขึ้นมำรองรับหรือเรียกว่ำแผนงำนกำรจัดกำร แผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนควรก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
และอนุมัติโดยผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งต้องมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนที่ก ำหนดขึ้น  ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ แผนงำนที่ดีควรที่จะท ำหน้ำที่ในกำรแปลจุดมุ่งหมำยและควำมมุ่งมั่นขององค์กรออกมำอยู่ในรูปของขั้นตอน
ด ำเนินกำรที่สำมำรถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้  

กำรก ำหนดแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนควรครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้  
- รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
- ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
- งบประมำณ 
- หน่วยงำนหรือผู้ที่รับผิดชอบ 
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ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
- พยำยำมก ำหนดแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนให้สอดคล้องกับแผนงำนของระบบกำรจัดกำรอื่นที่มีอยู่เดิม  เช่น 

แผนงำนควำมปลอดภัย หรือแผนงำนคุณภำพเป็นต้น 
- ควรให้พนักงำนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ในกำรก ำหนดแผนงำนกำรจัดกำรรวมถึงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนด

ขึ้น 
- สื่อสำรควำมคำดหวังและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนให้กับพนักงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
- พิจำรณำทบทวนแผนงำนกำรจัดกำร เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริกำรที่อำจจะกระทบต่อ

กำรด ำเนินแผนงำนกำรจัดกำร โดยอำจจะรวมกระบวนกำรทบทวนแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนเข้ำไปในข้ันตอนกำร
พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยู่เดิมขององค์กร 

- พยำยำมจัดท ำแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนท่ีเข้ำใจง่ำยและไม่ซับซ้อน และด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นกำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

- กำรด ำเนินแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรลดค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่องค์กร 

- ในกรณีที่วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนต้องใช้ระยะเวลำนำนกว่ำจะสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จ  
แผนงำนกำรจัดกำรควรรองรับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยดังกล่ำว สำมำรถจัดท ำเป็นแผนงำนระยะสั้นและแผนงำน
ระยะยำว เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในส่วนที่ท ำได้ก่อนตำมแผนงำนระยะสั้น  จำกนั้นจึงด ำเนินกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อตำมแผนงำนระยะยำว เพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยบรรลุผลส ำเร็จในที่สุด     

5.2.3  ความสามารถ การอบรม และความตระหนัก 
องค์กรควรก ำหนดขีดควำมสำมำรถและกำรฝึกอบรมที่จ ำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบุคลำกรสำมำรถบรรลุได้ถึงขีด

ควำมสำมำรถท่ีก ำหนด  องค์กรมักจะเกิดกิจกรรมเหล่ำนี้ขึ้นมำ อำทิเช่น กำรสอนงำน กำรอบรมข้ำมฝ่ำย กำรปรับหน้ำที่งำน กำร
โอนย้ำย กำรเปลี่ยนข้อก ำหนดของงำน และกำรอบรมเชิงเทคนิค  โดยองค์กรอำจใช้ เครื่องมือบำงอย่ำงน ำมำช่วย เช่น แผ่น
ประกำศ กำรอบรม กล่องข้อเสนอแนะ กำรประชุม และอื่นๆ   

พนักงำนทุกคนควรมีบทบำทในกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรพลังงำน เพื่อให้แนวทำงปฏิบัติของพนักงำน
ในองค์กรเป็นไปในแนวทำงเดียวกันนั้น พนักงำนทุกคนควรจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

- นโยบำยพลังงำน 
- ฐำนพลังงำนอ้ำงอิงและดัชนีช้ีวัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน 
- บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
- แนวทำงกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนท่ีรับผิดชอบ 
- ควำมส ำคญัของกำรปฏิบตัิงำนให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
- ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรไม่ปฏบิัติตำมข้อก ำหนดของระบบกำรจดักำรพลังงำน 
อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนแต่ละคน แต่ละแผนก มีบทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในระบบกำรจัดกำรพลังงำนที่แตกต่ำง

กัน ดังนั้น องค์กรจึงควรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม และจัดกำรฝึกอบรมที่เฉพำะเจำะจง และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
พนักงำนแต่ละคนในแต่ละระดับขององค์กร อย่ำงไรก็ดีกำรฝึกอบรมเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก  และ
ควำม สำมำรถของพนักงำน นอกเหนือไปจำกควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่มีอยู่เดิมของพนักงำน นอกจำกน้ี องค์กรควรจัดท ำเกณฑ์
กำรประเมินควำมรู้และควำมเข้ำใจของพนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรจัด
กำรพลังงำนท่ีรุนแรง 

ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
ขั้นตอนส ำคัญขั้นตอนแรกในกำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนคือกำรวิ เครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม ใน

กำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในฝึกอบรมของพนักงำนควรวิเครำะห์ทั้งควำมจ ำเป็นในดำรฝึกอบรมทั่วไปและควำมจ ำเป็นในกำร
ฝึกอบรมเฉพำะของพนักงำนแต่ละคน โดยค ำถำม เหล่ำนี้ช่วยในกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม เช่น 

- ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงำนหรือระบบกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรที่พนักงำนควรจะทรำบมีอะไรบ้ำง 
- งำนท่ีพนักงำนท ำอยู่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนพลังงำนอะไรบ้ำง 
- อะไรคือกระทบที่เกิดตำมมำ ถ้ำพนักงำนไม่ปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติงำนเหล่ำนั้น 
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- วิธีปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนอะไรบ้ำงท่ีต้องด ำเนินกำร 
- ในกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถให้กับพนักงำนอำจจะเริ่มต้นจำกกำรฝึกอบรม

เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำย 
- ควรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในฝึกอบรมให้กับพนักงำนระดับผู้จัดกำร และบุคลำกรภำยใน ที่จะท ำหน้ำที่เป็นวิทยำกร

ฝึกอบรมพนักงำนระดับปฏิบัติกำรในเรื่องต่ำงๆ เนื่องจำกในบำงหัวข้อนั้นผู้จัดกำร/ วิทยำกรภำยในควรได้รับกำร
ฝึกอบรม และมีประกำศนียบัตรรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถก่อนที่จะมำสอนพนักงำน 

- ในกรณีที่มีพนักงำนช่ัวครำวเข้ำมำท ำงำน องค์กรต้องท ำกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำน
ช่ัวครำวเหล่ำนั้นด้วย รวมถึงควำมตระหนักในด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนด้วย 

- จัดกำรฝึกอบรมระบบกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นให้แก่พนักงำนในระดบัหัวหน้ำงำน และจัดเก็บบันทึกกำรฝึกอบรม
ไว้เป็นหลักฐำน 

5.2.4 การควบคุมการปฏิบัติ 
กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง แนวทำงในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของเอกสำร ที่แสดงถึง

ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรหรือข้อห้ำมและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้ำนพลังงำนที่ส ำคัญขององค์กรและสำมำรถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งในกำรจัดท ำกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนนั้น เริ่มต้นจำกกำรระบุกิจกรรมที่
จ ำเป็นต้องควบคุมโดยสำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะด้ำนพลังงำนที่มีนัยส ำคัญ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง  จุดมุ่งหมำยในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน มีดังต่อไปนี ้

- เพื่อให้กำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนพลังงำนและวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำน
ขององค์กร 

- เพื่อท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ได้มีกำรด ำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ 
- เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 
- เพื่อเป็นกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

เริ่มจำกกำรทบทวนด้ำนพลังงำนท่ีมีนัยส ำคัญ และทะเบียนควำมต้องกำรในกฏหมำยและข้อก ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
พิจำรณำว่ำกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมใดขององค์กรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนพลังงำน  และเกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน จำกนั้นพิจำรณำถึงกำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้ำนพลังงำนเหล่ำนั้นเพื่อ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย 

องค์กรสำมำรถใช้ Flow Chart กระบวนกำรผลิต ที่ท ำขึ้นในขั้นตอนกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นเพื่อ
ช่วยในกำรพิจำรณำคัดเลือกกิจกรรมที่ควรมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

- กิจกรรมที่ถูกระบุว่ำต้องมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ควรมีควำมสอดคล้องกับกำรใช้พลังงำนและปริมำณกำรใช้
พลังงำนท่ีมีนัยส ำคัญ และวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย สมรรถนะด้ำนพลังงำนขององค์กร 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ใดต้องมีกำรบ ำรุงรักษำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำรใช้พลังงำนและปริมำณกำรใช้พลังงำน
ที่มีนัยส ำคัญ และวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยสมรรถนะด้ำนพลังงำนขององค์กร 

- ระบบกำรจัดกำรพลังงำนไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนของเอกสำรวิธีปฏิบัติงำนที่องค์กรจะต้องจัดท ำขึ้น  อย่ำงไรก็ตำม
องค์กรควรพยำยำมระบุกิจกรรมที่จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมกำรใช้พลังงำนและปริมำณ
กำรใช้พลังงำนท่ีมีนัยส ำคัญ 

5.2.5 ความไม่สอดคล้อง การแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติป้องกัน  
ข้อบกพร่องของระบบกำรจัดกำรพลังงำนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด หมำยถึง 
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
- กำรไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์หรือข้อก ำหนด ของระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
องค์กรมีโอกำสที่จะค้นพบปัญหำจำกกำรด ำเนินระบบขององค์กรเอง (โดยเฉพำะในช่วงเริ่มต้นของกำรด ำเนินระบบ) โดย

อำศัยกำรตรวจประเมิน กำรติดตำมและตรวจวัด หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกจำกนี้ระบบกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรก็จ ำเป็นต้อง
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ได้รับกำรปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปและเติบโตขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
ต้องมีกระบวนกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำ 

- มีกำรบ่งช้ีและสืบสวนปัญหำ (รวมถึงสภำพท่ีไม่เป็นไปตำมกฎหมำย) 
- มีกำรบ่งช้ีต้นเหตุของปัญหำ 
- มีกำรก ำหนดและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำ 
- มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรแก้ไข และมีกำรตรวจสอบถึงประสิทธิภำพของกำรแก้ไขเหล่ำนั้น 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน และข้อบกพร่องอื่นๆ ในระบบ ต้องได้รับกำรวิเครำะห์เพื่อให้
เข้ำใจถึงรูปแบบและแนวโน้มของกำรเกิด กำรวิเครำะห์หำต้นเหตุของกำรเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดจะท ำให้องค์กรสำมำรถ
ท ำกำรป้องกัน 

ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคตโดยทั่วไปแล้ว กำรป้องกันปัญหำจะมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรแก้ไขภำยหลังจำกที่ปัญหำได้
เกิดขึ้นแล้ว (หรือภำยหลังจำกท่ีปัญหำได้เกิดขึ้นซ้ ำอีก) กำรพิจำรณำป้องกันปัญหำจึงเป็นโอกำสของกำรปรับปรุงองค์กร 

ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
องค์กรต้องก ำหนดแนวทำง วิธีกำร อ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบส ำหรับกระบวนกำรดังต่อไปนี้ 

บ่งช้ีปัญหำ ซึ่งสิ่งท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน ได้แก่ 
- สิ่งที่เกิดหรืออำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนพลังงำน 
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย 
- สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนและแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำน 
- กำรด ำเนินแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนไม่เสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ 
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนท่ีก ำหนดไว้ เช่น เอกสำรวิธีกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
- กำรด ำเนินงำนท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยพลังงำน 

สืบสวนเพื่อบ่งช้ีต้นเหตุของปัญหำ ซึ่งต้นเหตุของปัญหำที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ 
- กำรสื่อสำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ 
- กระบวนกำรที่บกพร่องหรือผิดพลำด 
- อุปกรณ์ช ำรุด (หรือขำดกำรซ่อมบ ำรุง) 
- ขำดกำรฝึกอบรม 
- ขำดควำมเข้ำใจในข้อก ำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน 
- ควำมล้มเหลวในกำรควบคุมให้พนักงำนปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก ำหนด 
- กำรปฏิบัติกำรแก้ไขไม่สำมำรถจัดกำรที่ต้นเหตุของปัญหำ 

ก ำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกัน ซึ่งมำตรกำรแก้ไขและป้องกันสิ่งท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดต้องมีลักษณะดังนี้ 
- สำมำรถจัดกำรต้นเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
- เหมำะสมกับควำมรุนแรงของปัญหำและเพียงพอกับผลกระทบพลังงำนท่ีเกิดขึ้น 

องค์กรสำมำรถรวมบำงส่วนของกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรและกระบวนกำรปฏิบัติกำรแก้ไขเข้ำด้วยกันได้ โดยใช้ช่วงเวลำ
หนึ่งในระหว่ำงกำรประชุมทบทวนระบบกำรจัดกำร ท ำกำรพิจำรณำทบทวนสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด อภิปรำยกันถึงสำเหตุ
และแนวโน้มพร้อมท้ังก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกัน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขและป้องกัน 

กำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรแก้ไขและป้องกันจะมำกหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับควำมรุนแรงของปัญหำและผลกระทบ
พลังงำนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกปัญหำนั้น ไม่ควรเน้นท่ีรำยละเอียดปลีกย่อยมำกเกินไป เพรำะบ่อยครั้งที่พบว่ำวิธีง่ำยๆ กลับใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ องค์กรควรจัดกำรปัญหำภำยในระยะเวลำที่ เหมำะสม โดยต้องมั่นใจว่ำมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำ
ส ำหรับกำรแก้ไขและป้องกันที่ชัดเจน นอกจำกนี้ควรมีกำรทบทวนควำมคืบหน้ำเป็นระยะๆ  และติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำร
แก้ไขและป้องกันท่ีด ำเนินกำรไปนั้นมีประสิทธิภำพ ต้องมั่นใจว่ำกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกัน ได้อำศัยข้อมูลข่ำวสำรที่ดี
และมีกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำเป็นพ้ืนฐำน องค์กรจ ำเป็นต้องพิจำรณำอย่ำงลึกซึ้งว่ำ ท ำไมปัญหำหลำยๆ อย่ำงจึงเกิดขึ้น  
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กำรน ำวิธีกำรหำต้นเหตุของปัญหำ (Root Cause) เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกัน 
ซึ่งกำรหำต้นเหตุของปัญหำขององค์กรเหล่ำนั้นแสดงถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ที่มีรูปแบบชัดเจน โดยพิจำรณำถึงสำเหตุพื้นฐำนหรือ
สำเหตุที่เด่นชัด ของสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหำว่ำท ำไมสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดจึงเกิดขึ้น 

มำตรกำรแก้ไขต้องมีลักษณะดังนี้ 
- สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ 
- พิจำรณำว่ำยังคงมีปัญหำลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆขององค์กรหรือไม่ โดยมำตรกำรแก้ไขปัญหำ ควร

สำมำรถแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นได้ด้วย และ 
- สำมำรถป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดขึ้นซ้ ำอีกนอกจำกนี้ มำตรกำรแก้ไขปัญหำต้องมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและ

ระยะเวลำด ำเนินกำรที่เหมำะสม 

ในระยะเริ่มต้นนั้น ปัญหำในระบบกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรมักถูกบ่งช้ีขึ้นมำโดยผู้ตรวจประเมินภำยในขององค์กร  
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อได้ด ำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเวลำนำนขึ้น ปัญหำมำกมำยรวมถึงควำมคิดพลังงำนที่ดีอำจถูกน ำเสนอ
ขึ้นมำจำกบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรดังนั้นเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้กำรสนับสนุน  โดยหำช่องทำงให้พนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่วม
กระบวนกำรปรับปรุงระบบ (ตัวอย่ำงเช่น กำรประชุม กำรให้รำงวัล กิจกรรมข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

แนวทำงที่กล่ำวมำทั้งหมด สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยระบบกำรจัดกำรพลังงำน และปัจจุบันได้มีระบบจัดกำรพลังงำนที่
เป็นมำตรฐำนสำกล นั่นคือ ระบบ ISO50001:2011 ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อเดือนมิถุนำยน 2554 
ที่ผ่ำนมำ ดังตำรำงสรุปเปรียบเทียบระหว่ำงมำตรฐำน ISO50001, ISO9001 และ ISO14001 เพื่อกำรพิจำรณำบูรณำกำรได้
ดังต่อไปนี้ 

ตารางเปรียบเทียบ ISO50001 กับมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 

ISO 50001 : 
2011  

Reference 
Criteria 

ISO 
9001:2008 
Reference 

Criteria 
ISO 14001 
Reference 

Criteria 

1  Scope  1  Scope  1  Scope  
2 Normative references 2 Normative references 2 Normativereferences 
3 Terms and definitions 3 Terms and definitions 3 Terms and definitions 
4 

Energy management 
system requirements 

4 Quality management 
system 

4 Environmental 
management system 

requirements 
4.1 General requirements 4.1 General requirements 4.1 General requirements 

4.2 Management 
responsibility  

5  Management 
responsibility (only sub 

clause title)  

  

4.2.1 Top Management 5.1 Management 
commitment 

4.4.1 Resources, roles, 
responsibility and 

authority 

4.2.2 Management 
Representative 

5.5.1  
 
 

5.5.2 
 

Responsibility and 
authority 

Management 
representative 

4.4.1 Resources, roles, 
responsibility , and 

authority 

4.3 Energy Policy 5.3 Quality Policy 4.2 Environment al Policy  
4.4  Energy Planning 5.4 Planning  4.3 Planning  

4.4.1 General 5.4.1 

7.2.1 

Quality objectives  

Determination of 

4.3 Planning 
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ISO 50001 : 
2011  

Reference 
Criteria 

ISO 
9001:2008 
Reference 

Criteria 
ISO 14001 
Reference 

Criteria 

requirements related to 
the product 

4.4.2 Legal and other 
requirement 

7.2.1  
 
 

 
7.3.2 

Determination of 
requirements related to 

the product  

Design and development 
inputs 

4.3.2 Legal and other 
requirements 

4.4.3 Energy Review 5.4.1  
 

7.2.1 

Quality objectives  
 

Determination of 
requirements related to 

the project 

4.3.1 Environmental aspects 

4.4.4 Energy Baseline 5.4.1 
 

7.2.1 

Quality objectives  
 

Determination of 
requirements related to 

the project 

  

4.4.5 Energy Performance 
Indicator 

7.2.1 Determination of 
requirements related to 

the project 

4.3.1 Environment al aspects 

4.4.6 Energy objectives, 
Energy targets and 

Energy management 
action plan 

5.4.1  
 

7.1 

Quality objectives  
 

Planning of product 
realization 

 

4.3.3 Objectives, target and 
programme(s) 

4.5  Implementation and 
operation  

7 Product realization  4.4 Implementation and 
operation  

4.5.1  General 7.5.1  Control of production 
and service provision  

4.4.6  Operational control  

4.5.2  Competence, training 
and awareness  

6.2.2 Competence, training 
and awareness  

4.4.2 Competence, training and 
awareness  

4.5.4 Documentation 4.2 Documentation 
requirements (only sub 

clause title)  

  

  4.2.1 General  4.4.4 Documentation  

  4.2.3  Control of documents  4.4.5  Control of documents  

4.5.5 Operational control 7.5.1  Control of production 
and service provision  

4.4.6  Operational control  

4.5.3 Communication 5.5.3  Internal communication  4.4.3  Communication  

4.5.6  Design 7.3 Design and development    

4.5.7  Procurement of Energy 
Services, products, 

equipment & energy 

7.4 Purchasing    
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ISO 50001 : 
2011  

Reference 
Criteria 

ISO 
9001:2008 
Reference 

Criteria 
ISO 14001 
Reference 

Criteria 

  7.4.1  Purchasing process  4.4.6 c)  Operational control  

  7.4.2 Purchasing information    

4.6 Checking 8 Measurement, analysis 
and improvement 

4.5 Checking 

4.6.1  Monitoring , 
measurement and 

analysis  

8.2.3 
 
  

8.2.4  
 
 

8.4  

Monitoring and 
measurement of process  

 
Monitoring and 

measurement of product  
 

Analysis of data 

4.5.1 Monitoring and 
measurement  

4.6.2 Evaluation of legal 
requirements and other 

requirements 

7.3.4  Design and development 
review 

4.5.2  Evaluation of compliance 

4.6.3  Internal audit of the 
EnMS 

8.2.2 Internal audit  4.5.5 Internal audit  

4.6.4  Nonconformity , 
corrective action and 

preventive action  

8.3  
 

 
8.5.2  
8.5.3  

Control of 
nonconforming product  

 
Corrective action  
Preventive action  

4.5.3 Nonconformity , corrective 
action and preventive 

action  

4.6.5  Control of records  4.2.4  Control of records  4.5.4  Control of records  
4.7  Management review  5.6  Management review  4.6  Management review  

4.7.2 Input to Management 
Review 

5.6.2  Review input  4.6  Management review  

4.7.3 Output from 
Management Review 

5.6.3  Review output  4.6  Management review  
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ตารางเปรียบเทียบ ISO50001 กับการจัดการพลังงานตามพ.ร.บ.ฯ 
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โครงการพัฒนาต่อยอดการด าเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย 
ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล 

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรอนรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 ได้ก ำหนดขั้นตอนในกำรจัดกำรพลังงำนเอำไว้ ส ำหรับ

โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมเป็นวงรอบ 8 ขั้นตอน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรด ำเนินกำร จัดกำรพลังงำน ที่สำมำรถ
พัฒนำต่อยอดไปสู่กำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล ( ISO 50001) ซึ่งได้มีกำรประกำศออกมำอย่ำงเป็นทำงกำร
เมื่อวันท่ี 15 มิถุนำยน 2554 

ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในกลุ่มดังกล่ำวนี้ได้สำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรพลังงำน ตำมกฎหมำยไปสู่
มำตรฐำนสำกลดังกล่ำว พพ.จึงได้จัดท ำ “โครงกำรพัฒนำต่อยอดกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำน ตำมกฎหมำยประเทศไทย สู่กำร
จัดกำรพลังงำนในระดับสำกล(ISO 50001)” ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับ ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรพลังงำนของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่กำรจัดกำร พลังงำนตำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้องและมุ่งสู่
มำตรฐำนสำกล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อพัฒนำศักยภำพของสถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจให้สำมำรถด ำเนินกำรจดักำรพลังงำน ได้

เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล ภำยใต้พ้ืนฐำนกำรด ำเนินกำรจดักำรตำมแนวทำงที่กฎหมำยก ำหนด 
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจเกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ                                                                                                                       
3. เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจทั้งในระบบ วิธีกำร และเจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย และตำม

มำตรฐำนสำกลแก่ผู้เกีย่วข้องทั้งเจ้ำหน้ำท่ีของ พพ. และเจ้ำหน้ำท่ีของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม 
4. เพื่อให้มีแนวทำงในกำรลดภำวกำรณ์ด ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมกฎหมำย 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
             อำคำรควบคุมและโรงงำนควบคุมตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535  ที่ต้องด ำเนินกำร
เรื่องกำรจัดกำรพลังงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรพลังงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยจัดให้มีกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 50001:2011 จ ำนวน 200 แห่ง และคัดเลือกเพื่อ
เข้ำร่วมพัฒนำระบบฯ สู่กำรขอกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001:2011 อีกจ ำนวน 50 แห่ง 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. ศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนทั้งด้ำนระบบและเทคนิค เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ สถำน

ประกอบกำรทั้งในกลุ่มอุตสำหกรรมและอำคำรธุรกิจ ท่ีได้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย แล้วและมีผล
กำรด ำเนินงำนที่ดี เพื่อให้สำมำรถต่อยอดกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนให้ได้ตำมำตรฐำนสำกล ( ISO 50001) ได้โดย
จัดท ำเป็นเอกสำรคู่มือ จ ำนวน 1,000 เล่ม 

2. ด ำเนินกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพและกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับสถำนประกอบกำร เพื่อใหส้ำมำรถ ด ำเนินกำร
จัดกำรพลังงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกล (ISO 50001) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 แห่ง 

3. ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำรน ำร่องจ ำนวนอย่ำงน้อย 50 แห่ง ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพแล้ว เข้ำ
ร่วมด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนของสถำนประกอบกำร โดยกำรจัดให้มีทีมผู้เช่ียวชำญ เข้ำให้ค ำปรึกษำ 
และช่วยเหลือสนับสนุนสถำนประกอบกำรให้สำมำรถพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนของ สถำนประกอบกำรซึ่งได้
ด ำเนินกำรแล้วภำยใต้มำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยของประเทศไทย ให้มีศักยภำพและมีควำมพร้อม
เพียงพอต่อกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน (ISO 50001) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ครั้ง และ
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สำมำรถก ำหนดแผนงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนที่มีศักยภำพในกำรลดกำรใช้พลังงำน ได้ไม่น้อยกว่ำ 0.02 Ktoe/ปี/แห่ง
(หรือเท่ำกับ 234,800kWh/ปี) ภำยหลังจบโครงกำร 

4. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำน (EnMS Pre Audit) ส ำหรับสถำนประกอบกำร ท่ีเข้ำ
ร่วมน ำร่องในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนจ ำนวน 50 แห่ง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง เพ่ือเตรียมควำมพร้อม ในกำรขอ
กำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001:2011 

5. รวบรวมกรณตีัวอย่ำงจำกสถำนประกอบกำรต่ำงๆที่เข้ำร่วมกำรน ำรอ่งกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลงังำนใน โครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 10 แห่งและจัดท ำเปน็สื่อเผยแพร่ในรูปแบบเอกสำรและวีดิทัศน์จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,000 ชุด 

6. น ำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆรวมถึงมำตรกำรสนับสนุนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง กับกำร
ก ำกับดูแลกำรจัดกำรพลังงำนของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดกำร พลังงำนสำกล 
(ISO 50001) ทั้งนี้ เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนและภำระของสถำนประกอบกำรในกำรด ำเนินกำร จัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย 
และเพื่อให้กำรจัดกำรพลังงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจำกสถำนประกอบกำร และ
หน่วยงำนต่ำงๆเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 100 คน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
             ระยะเวลำด ำเนินกำร 12 เดือน (16 กรกฎำคม 2555-15 กรกฎำคม 2556) 
 

5.2 การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานส าหรับผู้พัฒนาโครงการ (Developer) ในอาคารที่ย่ังยืน 
นักลงทุนผู้พัฒนำโครงกำร (Building Developers) ส ำหรับอำคำรธุรกิจที่ผ่ำนมำ โดยมำกจะพิจำรณำกำรพัฒนำ

โครงกำรจำกปัจจัยทำงกำรตลำด อำทิ ท ำเลที่ตั้งที่เป็นย่ำนธุรกิจ ควำมต้องกำรของเจ้ำของธุรกิจและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรใช้ระบบ
สำธำรณูปโภค ฯลฯ ซึ่งอำจท ำให้โครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ มักได้รับกำรวำงแนวคิดให้เน้นควำมสะดวกสบำยเป็นหลัก ซึ่งในบำงกรณี
อำจสวนทำงกับกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณข้ำงเคียง ดังนั้น กำรพัฒนำโครงกำร
ส ำหรับอำคำรธุรกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน จึงควรได้รับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถด ำเนิน
โครงกำรได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปีของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อภำพรวมของกำรเติบโตทำง
ธุรกิจส ำหรับอำคำรธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
 

 
 

“Energy- Efficient Building” 
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            “20 Yrs.-Energy Efficiency Action Plan” 

 
การพัฒนาโครงการอาคารธุรกิจกับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 

ในอดีตที่ผ่ำนมำ นักลงทุนพัฒนำโครงกำรอำคำรธรุกิจอำจยังไม่ได้พิจำรณำเกี่ยวกับกำรลงทุนเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน
ของอำคำรมำกนัก อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้

 ผู้พัฒนำโครงกำรไมไ่ดต้ระหนักถึงศักยภำพของผลก ำไรจำกกำรลงทุนด้ำนกำรเพิม่ประสิทธิภำพพลังงำนของ
อำคำร 

 ตลำดไมไ่ดม้ีกลไกทำงกำรเงินเพื่อรองรับกำรลงทุนด้ำนอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน 
 ตลำดไมไ่ดม้ีผลตอบแทนหรือแรงจูงใจให้เจ้ำของอำคำรและผู้บรหิำรอำคำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรด้ำนกำร

เพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนของอำคำร 
 ฯลฯ 

จำกผลกำรศึกษำในรำยงำนหัวข้อ “Environmental Performance” A Global Perspective on Commercial Real 
Estate Investors , The European Centre for Corporate Engagement, Maastricht University School of Business 
and Economics ประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่ำอำคำรธุรกิจที่มีประสิทธิภำพพลังงำน จะให้ผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์แก่ผู้
ลงทุนในลักษณะของกำรให้เช่ำในอัตรำที่สูงขึ้นมำกกว่ำอำคำรทั่วไปประมำณ 6-8% และในลักษณะของกำรซื้อ-ขำยจะมีมูลค่ำที่
มำกขึ้นประมำณ 18% 

นอกจำกน้ี จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว ได้มีกำรสร้ำงแบบสอบถำมและท ำกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงโดยจ ำแนกประเภทของ
ค ำถำมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Environmental Management & Policy และ Implementation & Measurement เพื่อ
พิจำรณำ Environmental Real Estate Index จำก Global Private Sample ดังนี ้
Environmental Management Policy :  เป็นชุดค ำถำมเพื่อประเมินกำรตัดสินใจของผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำลงทุนด้ำน
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
Implementation & Measurement : เป็นชุดค ำถำมเพื่อประเมินด้ำนข้อมูลประสิทธิภำพพลังงำนและศักยภำพที่มีอยู่ของ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน  
ส ำหรับผลกำรส ำรวจสำมำรถสรุปได้ดังตำรำงและกรำฟต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5-1 Environmental Real Estate Index : Global Private Sample 

 
(ตัวเลขในวงเล็บคือค่ำ Standard Deviation) 
เมื่อพิจำรณำข้อมูลในกลุ่มประเทศเอเซีย ได้คะแนนเพียง 19.4% ซ่ึงค่อนข้ำงต่ ำหำกเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ สำเหตุน่ำจะมำจำกกำรที่โครงกำรที่พัฒนำ
ต่ำงๆ ยังมองว่ำเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มีควำมส ำคัญในอันดับต้นๆ เนื่องจำกยังไม่มีแรงกดดันจำกหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ 
ในเรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อมมำกนัก 
 

 
รูปที่ 5-1 กรำฟแสดง Environmental Real Estate Index : Management & Policy  

 

 
รูปที่ 5-2 กรำฟแสดง Environmental Real Estate Index : Implementation & Measurement  



ตอนที่ 1 บทที่ 5 กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลส าเร็จ คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  

 

 5-24 

ตารางที่ 5-2 Environmental Performance per Sector 

 

สืบเนื่องจำกนโยบำยของผู้บริหำรที่ต่ ำใน รูปที่ 5-1 ท ำให้แนวทำงกำรปฏิบัติในเรื่องของ Implementation & 
Measurement ของพนักงำนผู้ปฏิบัติจึงมีค่ำต่ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศในแถบเอเซียซึ่งยังมีศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำร
ด้ำนอำคำรธุรกิจค่อนข้ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเภทอำคำรเพื่อกำรพักอำศัย Residential (ดูตารางที่ 5-2) เช่น อำคำรชุด 
(คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท)์   เป็นต้น 

มีกำรประมำณกำรไว้ว่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำรใช้วัสดุและพลังงำนทั่วโลก จะถูกน ำมำใช้ในภำคอำคำรธุรกิจ 
(Roodman et al,1995) ดังนั้น ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำโครงกำรที่ให้ควำมส ำคัญทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกก ำลังให้ควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของภำคอำคำรธุรกิจและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องจึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ธุรกิจมำกยิ่งข้ึน  

มุมมองใหม่ส าหรับผู้พัฒนาโครงการส าหรับอาคารธุรกิจยุคใหม่ 
อำคำรธุรกิจยุคใหม่ ต้องเป็นอำคำรที่มีควำมยั่งยืน (Sustainable Buildings) สำมำรถตอบโจทย์ในมุมมองของเจ้ำของ

อำคำร ผู้บริหำรอำคำร และผู้ใช้งำนอำคำรได้อย่ำงลงตัว ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศำสตร์และส่งผลให้เกิดกำรลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยำว ดังนั้น มุมมองใหม่ส ำหรับผู้พัฒนำโครงกำรของอำคำรธุรกิจ จึงควรพิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 ประสิทธิภาพพลังงานในมมุมองทางธุรกิจ ( Building Energy Efficiency – Developer’s Perspective) 

กำรก่อสร้ำงอำคำรทีม่ีประสิทธิภำพพลังงำน (Energy Efficient Building) ถึงแม้ว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยที่มำกขึ้นกว่ำอำคำรที่
ออกแบบทั่วไปแต่ในลักษณะของอำคำรบำงประเภท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำคำรที่มีผู้เช่ำแยกตำมพื้นที่นั้น ผลประโยชน์ในด้ำนของ
พลังงำนที่ประหยัดได้จำกกำรใช้งำนระบบอุปกรณ์จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในด้ำนกำรพิจำรณำทำงธุรกิจของนักลงทุนพัฒนำ
โครงกำรและผู้ใช้งำนอำคำรได้เป็นอย่ำงดี 
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ตารางที่ 5-3 แสดงผลประโยชน์ทำงธุรกิจจำกกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรที่มีประสิทธิภำพพลังงำน 

(ที่มำ : Building Energy Efficiency – Barriers to Real Estate Developers, Dr.Sanjay Vashishtha- First Green Consulting) 

 
**อำคำรที่มีประสิทธิภำพพลังงำน จะได้รับกำรออกแบบที่ให้ผลประหยัดพลังงำนจำกกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 30-40% มำกขึ้นจำก
กำรออกแบบทั่วไป โดยมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุนที่เพ่ิมขึ้นประมำณ 10-20%** 
 
 ผลประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานอาคาร (Life Cycle Costing and Service Life Planning) 

กำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรใช้งำนของอำคำร จะค ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่เป็น Operation cost ได้แก่ ค่ำพลังงำน
และค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยที่ลงทุนเริ่มแรก โดยทั่วไปจะเข้ำใจว่ำ กำรจะเพิ่มผลประหยัดพลังงำน มักต้องเพิ่ม
กำรใช้เงินลงทุนเริ่มแรกด้วยในด้ำนของอุปกรณ์ประสิทธิภำพสูง และระบบควบคุมอัตโนมัติต่ำงๆ นั่นคือ โครงกำรต่ำงๆ จะต้อง
พิจำรณำถึงระยะเวลำคืนทุนเป็นหลัก ดังแสดงในรูปที่ 5-3  
 
 

 
 

รูปที่ 5-3 แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนของโครงกำรและผลประหยดั (กรณีทั่วไป) 
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อย่ำงไรก็ตำม หำกสำมำรถใช้ผลของกำรพิจำรณำผลประโยชน์อ่ืนๆของระบบรวมทั้งอำคำร และกำร
บริหำรจัดกำรตรวจติดตำมประเมินในช่วงเวลำที่เหมำะสม จะเกิดผลสืบเนื่องต่อในกำรด ำเนินกำร นั่นคือ สำมำรถ
กระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนที่ให้ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกว่ำ “Tunnel Trough the cost Barrier” (ดูรูปที่ 5-4)  

 
รูปที่ 5-4 แสดงสภำวะกำรเกดิ “Tunnel through the cost barrier” 

 
 เพ่ิมคุณภาพการท างาน (Increase Productivity) 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจโดยทั่วไปพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยของเงินเดือนพนักงำนในองค์กรเป็นสัดส่วนมำกกว่ำ 70% ของค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมด ดังนั้นอำคำรธุรกิจที่มีควำมยั่งยืนนั้นจะต้องสำมำรถช่วยให้พนักงำนที่อยู่ในอำคำรมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 
อันเนื่องมำจำกกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำนท่ีมีคุณภำพ อำทิ มีแสงสว่ำงที่เพียงพอและเหมำะสม มีคุณภำพอำกำศที่ได้มำตรฐำน 
เป็นต้น ซึ่งประมำณกำรได้ว่ำ ประสิทธิภำพกำรท ำงำนท่ีเพิ่มขึ้นเพียง 1.5% จะสำมำรถช่วยให้เกิดมูลค่ำงำนที่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนได้ตลอดปี 

 
รูปที่ 5-5 แสดงกำรเปรยีบเทียบคำ่ใช้จ่ำยของอำคำรส ำนักงำนท่ัวไป 

(ที่มำ : Incentive for Sustainable Buildings in Australia – A designer’s perspective) 
 

กล่ำวโดยสรุป ผู้พัฒนำโครงกำร (Building Developers) ส ำหรับอำคำรธุรกิจ หำกสำมำรถประสำนกำรพิจำรณำจำก
ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ สถำปนิก วิศวกร สถำบัน องค์กรวิชำชีพต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง จะท ำให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อ
กำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำโครงกำรเป็นอำคำรที่มีควำมยั่งยืน (Sustainable Buildings)  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกผู้พัฒนำ
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โครงกำรเป็นผู้ใช้งำน (End Users) ด้วยแล้ว ก็จะท ำให้กำรพิจำรณำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนต่ำงๆ รวมอยู่ใน
งบประมำณกำรลงทุนก่อสร้ำงอำคำรได้ง่ำยขึ้นในทำงปฏิบัติ 

อาคารธุรกิจที่ย่ังยืน (Sustainable Building) 
ควำมหมำยของ “อำคำรธุรกิจที่ยั่งยืน” คือ อำคำรธุรกิจที่สำมำรถตอบโจทย์ให้แก่เจ้ำของอำคำร ผู้พัฒนำโครงกำร และผู้ใช้งำน
อำคำร ในด้ำนกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก่อสร้ำงหรือกำรลงทุนพัฒนำโครงกำร ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนจำกกำรใช้งำนและ
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงไว้หรือมีมูลค่ำเพิ่มซึ่งคุณภำพกำรให้กำรบริกำร 
สุขอนำมัยของผู้ใช้งำนอำคำรตลอดอำยุกำรใช้งำนอำคำร 

ในกำรจัดท ำมำตรฐำนอำคำรอนุรักษ์พลังงำนนั้น ได้ด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน20ปีของกระทรวงพลังงำน โดยได้มีกำร
ก ำหนดให้จัดตั้งค่ำกำรใช้พลังงำนของอำคำรมำตรฐำน (Reference Building) เป็นเกณฑ์พื้นฐำน โดยได้จำกค่ำเฉลี่ยจำกกำร
ส ำรวจกำรใช้พลังงำนของอำคำรของภำครัฐ และได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยผลักดันกำรใช้พลังงำนในภำคธุรกิจแบ่งเป็น BEC, 
HEPS, Econ และ ZEB 

โดยที่ : 
BEC = อำคำรที่มีระดับกำรใช้พลังงำนตำมมำตรฐำนของกฎกระทรวง (Building Energy Code) 
HEPS = อำคำรที่มีระดับกำรใช้พลังงำนตำมเกณฑ์ขั้นสูงของอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน  (High Energy 

Performance Standard) 
Econ = อำคำรที่มีระดับกำรใช้พลังงำนจำกระบบอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นแต่ยังมีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 

(Economic Building) 
ZEB = อำคำรที่ระดับกำรใช้พลังงำนสุทธิเข้ำใกล้ศูนย์หรือเป็นศูนย์เนื่องจำกมีควำมต้องกำรพลังงำนในระดับต่ ำ โดยมี 

 กำรผลิตพลังงำนท่ีใช้ในอำคำรจำกพลังงำนหมุนเวียนด้วย (Zero Energy Building) 

 Reference BEC HEPS Econ ZEB 
อัตรำส่วนกำร
ประหยดั 

0 20 – 25 % 30 – 35 % 60 % 70 % 

 
ทั้งนี้  ได้ก ำหนดตัวช้ีวัดส ำหรับแตล่ะภำรกิจเทียบกับแผนอนุรักษ์พลงังำน 20 ปี โดยจ ำแนกอำคำรธรุกจิออกเป็น 

  8 ประเภท ดังนี ้
1. อำคำรส ำนักงำน 
2. อำคำรศูนย์กำรค้ำ 
3. อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำ 
4. อำคำรโรงแรม 
5. อำคำรชุดห้องพัก 
6. อำคำรสถำนพยำบำล 
7. อำคำรสถำบันกำรศึกษำ 
8. อำคำรประเภทอื่นๆ 

 
โดยกำรก ำหนดตัวช้ีวัดส ำหรับอำคำรแต่ละประเภทข้ำงต้น สำมำรถพิจำรณำจำกดัชนีกำรใช้พลังงำน(kWh/m2/y) ของระดับกำร
ใช้พลังงำนประเภทต่ำงๆ ภำยหลังจำกกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปรับปรุงเมื่อเทียบกับค่ำอ้ำงอิง (Reference) ดังตำรำงต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5-4 ดัชนีช้ีวัดกำรใช้พลังงำนของระดับกำรใช้พลังงำนส ำหรับอำคำรประเภทต่ำงๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ดังนั้น ส ำหรับแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี สำมำรถก ำหนดจ ำนวนอำคำรที่ด ำเนินปรับปรุงกำรเข้ำสู่ระดับกำรใช้พลังงำนแบบต่ำงๆ 
ตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 5-5 ประมำณกำรสัดส่วนอำคำรธุรกิจในระดับอำคำรประเภทต่ำงๆ ตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี 

ระดับอาคาร ประมาณการสัดส่วนอาคารธุรกิจในระดับต่างๆ 
ระยะสั้น (2554-2559) ระยะกลำง (2560-2566) ระยะยาว (2567-2573) 

Reference 38% 10% 5% 
BEC 30% 5% 2% 
HEPS 30% 33% 3% 
ECON 2% 50% 85% 
ZEB 0% 2% 5% 

Total 100% 100% 100% 
 

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน BEC 
 
อิฐมวลเบา 
อิฐมวลเบำ เป็นอิฐที่มีกำรเสริมฟองอำกำศเข้ำไปใน
โครงสร้ำง ส่งผลให้มีน้ ำหนักเบำกว่ำอิฐธรรมดำทั่วไป และ
ยังเพิ่มคุณสมบัติในกำรเป็นฉนวนกันควำมร้อน ช่วยลด
ภำระของเครื่องปรับอำกำศภำยในอำคำร เนื่องมำจำก
ฟองอำกำศที่อยู่ภำยใน นอกจำกนี้แล้วยังมีคุณสมบัติกัน
เสียงและกันอัคคีภัยได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่5-6 :  Cross sectional of  AAC concrete (Greenbang,2012) 
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กระจกแผ่รังสีต่ า (Low-e glass) 
กระจกแผ่รังสีต่ ำคือกระจกที่เพิ่มคุณสมบัติในกำรสะท้อนควำมร้อน ท ำ
ให้สำมำรถลดกำรแผ่รังสีของตัวกระจกจำกภำยนอกอำคำรเข้ำสู่ภำยใน
อำคำร ในขณะที่ยอมให้แสงที่ตำมองเห็นผ่ำนเข้ำมำได้ค่อนข้ำงมำก 
เหมำะส ำหรับกำรใช้แสงธรรมชำติส ำหรับกำรส่องสว่ำงภำยในอำคำร 
 
เคร่ืองปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5 
ประเทศไทยมีสภำพอำกำศร้อนช้ืนตลอดทั้งปี เครื่องปรับอำกำศจึงเป็น
สิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรควบคุมสภำพแวดล้อมในอำคำร อย่ำงไรก็ตำม
เครื่องปรับอำกำศมีผลต่อกำรใช้พลังงำนโดยรวมอย่ำงมำก ฉลำก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นมำตรกำรของกำรไฟฟ้ำในกำรช่วยลดกำรใช้
ไฟฟ้ำในอำคำร โดยได้มีกำรก ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะกำรใช้
พลังงำน (COP) เท่ำกับ 3.4 หรือ EER เท่ำกับ 11.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลอดประหยัดไฟ 
หลอดประหยัดไฟหรือหลอดฟลอูอเรสเซ็นต ์เป็นหลอดทีพ่ัฒนำเพื่อให้ประหยัดไฟมำกกว่ำหลอดไส้ หลักกำรท ำงำนของหลอด คือ
กำรจ่ำยไฟเข้ำที่ขั้วให้เกิดกำรแตกตัวของก๊ำซไปกระตุ้นสำรเรืองแสงที่เคลือบหลอดท ำให้เกิดแสงสว่ำง ซึ่งต่ำงจำกหลอดไส้ที่จ่ำย
กระแสไฟฟ้ำเผำไหม้ที่ไส้หลอดท ำให้เกิดควำมร้อนและสูญเสียพลังงำน  

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใน HEPS : High Energy Performance Standard 
HEPS คือระดับของอำคำรประหยัดพลังงำนท่ีสำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยผ่ำนกำรส่งเสริมและกำรสำธิต
กำรใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงำนในอำคำร ด้วยกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนส ำหรับโครงกำรสำธิต จะเป็นกำรกระตุ้นให้
เอกชนหันมำสนใจและยอมรับในเทคโนโลยีที่ประสบควำมส ำเร็จมำกยิ่งข้ึน 

ผนังอาคารเขียว และหลังคาเขียว (Green Roofs/Green Walls) 
ผนังอำคำรเขียว และหลังคำเขียวในที่น้ีหมำยถึงกำรใช้ระบบ 
ปลูกพืชตำมแนวก ำแพงหรือบนหลังคำอำคำร เนื่องจำกกำรพัฒนำ 
พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองท ำได้มีกำรสะท้อนแสงจำกพ้ืนผิวของตึกและถนน 
ท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อน กำรใช้ผนังอำคำรเขียวหรือหลังคำ 
เขียวนอกจำกจะช่วยให้พื้นผิวอำคำรเองมีคุณสมบัติกันควำมร้อนได้ดีขึ้น 
แล้วยังช่วยลดควำมร้อนสภำพแวดล้อมโดยรอบเนื่องจำกลดกำรสะท้อน 
ควำมร้อนแก่บริเวณข้ำงเคียง ท้ังนี้กำรใช้พื้นที่สีเขียวยังสำมำรถน ำมำ 
ประยุกต์ใช้กับระบบน้ ำหมุนเวียนได้อีกด้วย 

รูปที ่5-7 :  Low-e glass emissivity (Althem) 

รูปที ่5-8 :  No.5 efficiency label in air conditioning unit (EGAT,2012) 

รูปที่ 5-9 :  Example of exterior green wall (Sexton,2013) 
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กระจก 2 ชั้น และ 3 ชั้น (Double & Triple Glazing) 
เป็นกระจกท่ีมีคุณสมบัติในกำรเป็นฉนวนสูงอันเนื่องมำกจำกกำรใช้ช่องว่ำงระหว่ำงกระจก (Air gap) เพื่อลดกำรน ำควำมร้อนผ่ำน
กระจก ช่องว่ำงนี้สำมำรถเติมด้วยอำกำศหรือก๊ำซเฉื่อยที่มคีุณสมบัติเป็นฉนวนกันควำมร้อน โดยมีชิ้นปิดท ำหน้ำท่ีรักษำก๊ำซภำยใน
และกันอำกำศภำยนอกกับก๊ำซภำยในกระจก นอกจำกนี้กระจกแผ่รังสีต่ ำ (Low-e) ยังสำมำรถน ำมำใช้เป็นส่วนประกอบของ
กระจกแต่ละชั้นได้อีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diodes :LEDs) 
หลอด LEDs คือหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงำนซึ่งมีประสิทธิภำพมำกกว่ำหลอด fluorescent โดยอำศัยหลักกำรเปล่งแสงของ
อนุภำคที่เกิดจำกสำรกึ่งตัวน ำท ำให้ก่อให้เกิดควำมร้อนที่น้อยกว่ำและประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ หลอด LED มีโครงสร้ำงเป็น
ของแข็งทั้งหมด ซึ่งแตกต่ำงจำกหลอดไฟทั่วไปที่มีหลอดแก้วและก๊ำซที่บรรจุอยู่ภำยใน ท ำให้มีควำมทนทำนและอำยุกำรใช้งำนที่
นำนกว่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาศักยภาพของระบบ 
ในอำคำร HEPS นั้นระบบปรับอำกำศจะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพสูงขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งสำมำรถท ำได้โดยกำรปรับปรุงเพิ่ม
ศักยภำพระบบโดยรวมนอกเหนือจำกกำรปรับปรุง
เครื่องปรับอำกำศเพียงอย่ำงเดียว 

ระบบน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ หรือ ERV (Energy 
Recovery System) คือระบบที่น ำพลังงำนจำกอำกำศ
เสียหรืออำกำศทิ้งจำกบริ เวณปรับอำกำศ น ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรปรับสภำพอำกำศใหม่ก่อนที่จะน ำเข้ำสู่
อำคำรผ่ำนทำงระบบปรับอำกำศ (Pre-cool) ในสภำพ
อำกำศร้อนช้ืนที่ต้องกำรท ำควำมเย็นอย่ำงในประเทศไทย 
ระบบนี้จะมีประโยชน์ในกำรท ำควำมเย็นเบื้องต้นและ

รูปที ่5-11 :  LEDs in T8 tube light (XiangDa,2011) 

รูปที่ 5-12 :  Air-to-Air Heat Recovery in ventilation system 
(Schild,2004) 

รูปที ่5-10 :  Cross-sectional of double glazing and triple glazing (G2S group,2008) 
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ลดควำมชื้นของอำกำศจำกภำยนอก ระบบนี้นอกจำกจะท ำให้คุณภำพอำกำศภำยในอำคำรเป็นไปตำมมำตรฐำนแล้วยังสำมำรถลด
ปริมำณภำระงำนของระบบปรับอำกำศได้อีกด้วย 

ในกำรออกแบบระบบ นอกเหนอืจำกประโยชน์ในกำรประหยัดพลังงำน กำรออกแบบให้มีระบบน ำพลังงำนกลับมำใช้ใหม่ยังช่วยให้
ระบบปรับอำกำศมีขนำดทีเ่ล็กลง และยังสำมำรถควบคุมควำมชื้นสมัพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 40%-50% ซึ่งเป็นสภำวะที่เหมำะสมของ
กำรปรับอำกำศภำยในอำคำร 

เคร่ืองท าน้ าเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)  
อำคำรทั่วไป ภำระของระบบปรับอำกำศจะขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรควำมเย็นในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งควำมต้องกำรควำมเย็นอำจ
ปรับเปลี่ยนไปตำมช่วงเวลำระหว่ำงวันหรือสภำพอำกำศในแต่ละฤดูกำล ซึ่งในกำรออกแบบเครื่องท ำน้ ำเย็นนั้นต้องออกแบบเครื่อง
ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรในช่วงเวลำสูงสุดได้ ดังนั้นเครื่องท ำน้ ำเย็นจึงมีโอกำสที่จะท ำงำนท่ีภำระไม่เต็มพิกัดในบำงช่วงเวลำ 
ท ำให้ให้เกิดควำมสิ้นเปลืองในกำรใช้พลังงำนเป็นอย่ำงมำก โดยเครื่องท ำน้ ำเย็นชนิดปรับควำมเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์นี้จะใช้
หลักกำรปรับควำมเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ให้ตอบสนองกับภำระควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะ
อำคำรที่มีควำมต้องกำรควำมเย็นที่ไม่คงที่ ส ำหรับอำคำรที่มีควำมต้องกำรควำมเย็นที่คงที่จึงควรที่เน้นในกำรใช้งำนเครื่องท ำน้ ำ
เย็นประสิทธิภำพสูงแทน  
 
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ใน Econ : Economic Building 
Econ คือ ระดับของอำคำรที่สำมำรถพัฒนำได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันหรืออนำคตที่มีควำมคุ้มทุนในกำรเลือกใช้ โดยเทคโนโลยี
ดังกล่ำวอำจมีอยู่ในปัจจุบันแต่ยังคงมีกำรใช้งำนในวงจ ำกัด แต่ด้วยมำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว จะท ำให้
เกิดกำรประยุกต์ใช้ได้แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งตัวอย่ำงเทคโนโลยีที่สำมำรถประยุกต์ใช้ใน ECON มีดังนี ้

ก าแพงฉนวนกันความร้อน (Cavity Insulation Wall) 
ก ำแพงฉนวนคือก ำแพงที่มีกำรก่อสร้ำงผนังสองช้ัน  
โดยมีช่องว่ำงอำกำศตรงกลำงซึ่งสำมำรถเติมสำรที่เป็นฉนวน 
กันควำมร้อนได้โดยฉนวนท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกันควำมร้อนถ่ำยเท 
จำกภำยนอกเข้ำสู่อำคำร วัสดุที่ในกำรท ำฉนวน อำทิ  
styryne foam เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระจกสามชั้น (Triple Glazing) 
กระจกสำมช้ันได้รับกำรพัฒนำมำจำกกระจกสองช้ันเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันควำมร้อน โดยหลักกำรแล้วกระจกสำมช้ัน
มีควำมสำมำรถมำกกว่ำกระจกท่ีมีสองช้ัน แต่ในกำรพิจำรณำกำรใช้งำนอำจต้องค ำนึงถึงสภำพควำมแตกต่ำงของอำกำศภำยในและ
ภำยนอกด้วย 

รูปที ่5-13 :  PU foam in cavity wall insulation (Dino Green,2012) 

รูปที ่5-14 : Heat loss comparison in each glazing technology (G2S group,2008) 
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เคร่ืองปรับอากาศแบบแปรผันสารท าความเย็น (VRF) 
เครื่องปรับอำกำศแบบแปรผันสำรท ำควำมเย็นหรือ VRF (Variable 
Refrigerant Flow) เป็นระบบที่สำมำรถปรับเปลี่ยนปริมำณสำรท ำ
ควำมเย็นให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้อำคำรในบริเวณต่ำงๆ
ได้ดี VRF นั้นมีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน ประหยัดพลังงำนและ
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิในพ้ืนท่ีต่ำงๆ ได้ดี 
 
 
 
 
 
ระบบท าความเย็นแบบแผ่รังสี (Radiant Cooling) 
ระบบท ำควำมเย็นแบบแผ่รังสีช่วยให้กำรท ำควำมเย็นในอำคำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยกำรพำควำมร้อนหรือควำมเย็นทำง
ธรรมชำติจำกพื้น ผนัง หรือ เพดำน สู่ผู้อยู่อำศัย และมีกำรใช้พลังงำนที่น้อยกว่ำกำรท ำควำมเย็นแบบทั่วไป เนื่องจำกไม่ต้องใช้
ระบบท่อลมอย่ำงไรก็ตำมระบบนี้จะมีประสิทธิภำพลดลงในอำกำศร้อนช้ืนเนื่องจำกควำมช้ืนจะเพิ่มภำระในกำรท ำควำมเย็นมำก
ยิ่งข้ึน 
 

รูปที ่5-15 : Illustration of VRF system in the 
building (Johnson Controls,2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :  Cross sectional of  AAC concrete (Greenbang,2012) 

รูปที ่5-16: Peak Loads of Conventional HVAC and Radiant Cooling 
System (Berkeley Lab, 1994) 

รูปที ่5-17 :  Radiant ceiling cooling and heating 
system (S&P,2013) 
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ท่อน าแสงอาทิตย์ (Solar Tube/Light Pipe) 
ในกำรที่จะลดกำรใช้พลังงำนจำกระบบส่องสว่ำง จ ำเป็นต้องอำศัยกำรใช้แสงธรรมชำติช่วยในกำรส่องสว่ำงในอำคำร ในพื้นที่ที่ติด
กับกรอบอำคำรสำมำรถน ำแสงเข้ำมำโดยใช้กระจกได้ แต่ในส่วนภำยในนั้นสำมำรถท ำได้ด้วยกำรใช้ท่อน ำแสงอำทิตย์จำกบน
หลังคำอำคำร โดยกำรติดตั้งโคมรวมแสงในด้ำนบนแล้วน ำแสงสะท้อนภำยในท่อลงมำสู่จุดปลำยท่อเพื่อส่องสว่ำงภำยในอำคำร 
โดยกำรประยุกต์ใช้งำนร่วมกับระบบไฟ LED ที่มีระบบควบคุมอย่ำงเหมำะสมจะสำมำรถท ำให้อำคำรได้รับแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ
ในตอนกลำงวันและกลำงคืน 
 
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้กับZEB (Zero Energy Building) 
อำคำรที่มีกำรใช้พลังงำนเป็นศูนย์เป็นเป้ำหมำยสูงสุดในแผนอนุรักษพ์ลังงำน ด้วยกำรเน้นกำรออกแบบ Passive ส ำหรับตัวอำคำร
โดยกำรลดพลังงำนในระดับต่ ำสุด และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในส่วนของระบบกลไก (Active) อำคำรประเภทนี้จะมีกำรใช้พลังงำน
ที่น้อยกว่ำอำคำรโดยทั่วไปเป็นอย่ำงมำก และยังมีกำรผลิตพลังงำนทดแทนในพื้นที่เพื่อน ำมำชดเชยกับควำมต้องกำรพลังงำน
ภำยในอำคำร 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดปริมำณกำรใช้พลังงำนจำกตัวอำคำร 
- ใช้พลังงำนหมุนเวียนภำยในตัวอำคำรเป็นหลักเนื่องจำกลดผลกระทบจำกกำรขนส่ง 
- แหล่งพลังงำนต้องสำมำรถใช้ได้ตลอดอำยุกำรใช้งำนของตัวอำคำร 
- แหล่งพลังงำนต้องสำมำรถหำได้โดยทั่วไปและสำมำรถใช้ได้ส ำหรับอำคำรในอนำคต 

 
ระบบม่านกันแดดและอุปกรณ์บังแสง (Light Louvers and Sunshade Overhang) 
ในกำรออกแบบอำคำร หนึ่งในตัวแปรส ำคัญในกำรออกแบบกรอบอำคำรคือค่ำสัมประสิทธิ์กำรบังแดด (Shading Coefficient) 
โดยเฉพำะในส่วนของกระจก ซึ่งเป็นจุดที่มีกำรสูญเสียควำมร้อนสูง กำรใช้ระบบจัดกำรแสงที่มีประสิทธิภำพจึงเป็นส่วนส ำคัญ ซึ่ง
ระบบท่ีดีนอกจำกสำมำรถบังแสงเพื่อลดกำรส่งผ่ำนควำมร้อนแล้วยังต้องสำมำรถส่งผ่ำนแสงธรรมชำติมำใช้ภำยในอำคำรได้ ดีอีก
ด้วย 
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ปล่องแสงระบายอากาศ (Solar Stack Ventilation) 
ปล่องแสงระบำยอำกำศเป็นหนึ่งในกำรออกแบบอำคำรแบบ Passive เพื่อช่วยใน
ระบบหมุนเวียนของอำกำศ โดยอำศัยหลักกำรแทนที่ของอำกำศร้อนในปล่องแสงที่
ลอยตัวขึน้สู่ด้ำนบนตำมธรรมชำติและถูกระบำยออกเพื่อน ำอำกำศใหม่เข้ำสู่ตัวอำคำร 
โดยควำมร้อนที่สะสมอยูภำยในอำคำรจะไหลเข้ำสู่ช่องระบำยอำกำศเพื่อไหลไปรวมที่
ปล่อยระบำยอำกำศนี ้ 
 

 
 
 
ระบบแสงธรรมชาติใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Solar Lighting)   
เป็นระบบที่มีลักษณะกำรท ำงำนคล้ำยท่อน ำแสงอำทิตย์ แต่ได้เปลี่ยนจำก
ท่อที่มีควำมหนำเป็นใยแก้วน ำแสงที่มีขนำดเล็กกว่ำซึ่งสำมำรถท ำให้วำง
ผ่ำนผนังอำคำรหลำยช้ันได้และสำมำรถน ำแสงควำมเข้มข้นสูงกว่ำอำกำศ 
โดยอำจมีอุปกรณร์วมแสงเพื่อเพ่ิมปริมำนแสงที่จะส่งผ่ำนเข้ำไปในอำคำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5-20 :  Solar  stack ventilation system at ZER building , Singapore (BCA,2010) 

รูปที ่5-21 :  (Left) Solar concentration device, (right top) solar 
fiber optic system in the building, (right bottom)  solar fiber optic 
illuminator (Proefrock,2006) 

รูปที ่5-22 :  Example of double façade as buffer 
space (City of  Vancouver, 2009) 

รูปที ่5-19 :  A light louver daylighting system reflects sunlight to the ceiling, creating an indirect 
lighting effect. Fixed sunshades limit excess light and glare (NREL,2012) 
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ระบบกรอบอาคารแบบมีพ้ืนที่ว่าง (Integrated Double Facade Buffer Space) 
กำรออกแบบพื้นที่ว่ำงของกรอบอำคำรภำยในอำคำรเป็นเทคนิคกำรออกแบบอำคำรชนิดหนึ่ง โดยกำรประยุกต์ใช้พื้นที่เหล่ำนี้
ร่วมกับกำรระบำยอำกำรถือเป็นเทคนิคช้ันสูง โดยในสภำพภูมิอำกำศร้อน กำรใช้เทคนิคนี้จะช่วยลดภำระแกร่ะบบท ำควำมเย็นได้ 
พื้นที่ร่วมนี้ยังสำมำรถท ำงำนร่วมกับระบบอื่นๆได้เช่นระบบบังแสงและสะท้อนแสงจำกภำยใน หรือระบบระบำยอำกำศเวลำ
กลำงคืนเพื่อไล่มวลอำกำศร้อนท่ียงัสะสมอยู่ภำยในตัวอำคำร  ในกำรออกแบบสมัยใหม่ยังสำมำรถท ำประโยชน์ใช้สอยจำกพ้ืนท่ี
เหล่ำนีไ้ด ้ โดยออกแบบให้เป็นพ้ืนท่ีๆมีกำรใช้งำนเป็นครั้งครำว 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในกำรที่จะมุ่งสู่อำคำรที่มีกำรใช้พลังงำนเป็นศูนย์นั้นอำคำรจ ำเป็นต้องมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพื่อที่จะลดควำม
ต้องกำรไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำซึ่งในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นมีหลำยปัจจัยในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมส ำหรับโครงกำร ใน
ที่น้ีจะกล่ำวถึงเทคโนโลยีที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 2 ชนิด คือ พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม 
 

1. เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อน (Solar Photo Voltaic (PV) & Solar Collector) 
ส ำหรับอำคำรหรือโครงกำรที่มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้ำง พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรผลิตพลังงำน โดยมีสอง
ลักษณะคือ เซลล์แสงอำทิตย์ (PV) ซึ่งสำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกแสงแดดและสำมำรถจ่ำยให้กับอำคำรโดยตรงได้ ในบริเวณที่มี
พื้นที่รำบ เทคโนโลยี poly crystalline อำจถูกเลือกใช้อันเนื่องมำจำกประสิทธิภำพที่สูง ส่วนในบริเวณพื้นที่ที่มีควำมโค้ง 
สำมำรถเลือกใช้แบบ Thin film เพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรติดตั้งและใช้งำน ซึ่งจะท ำกำรเก็บควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ด้วย
ระบบเก็บกักควำมร้อนที่มีน้ ำเป็นตัวน ำ โดยน้ ำร้อนที่ได้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำงเช่น น้ ำร้อนส ำหรับระบบท ำ
ควำมเย็น เป็นต้น 
 

    
 

 
2. กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Wind Turbine) 
ในพ้ืนที่ที่มีควำมเร็วลมเพียงพอ กังหันลมอำจถูกน ำมำใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ กังหันลมขนำดเล็กที่ใช้
งำนในชุมชนเมืองสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ กังหันลมแนวนอน และกังหันลมแนวตั้ง  กังหันลม
แนวนอนเป็นแบบที่เห็นทั่วไปคล้ำยกับกังหันขนำดใหญ่ โดยจะต้องมีกำรติดตำมทิศทำงลมเพ่ือประสิทธิภำพ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ในส่วนกังหันลมแนวตั้ง เป็นกำรออกแบบให้สำมำรถท ำงำนได้จำกลมในหลำกหลำยทิศทำง 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  5-23: Solar thin film and solar water heater (Solar Renewable, 2012) 
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รูปที ่5-24 : Vertical axis turbine, horizontal axis turbine, wind profile in urban environment (Williams, 1997). 



ตอนที่ 1 บทที่ 5 กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลส าเร็จ คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  

 

 5-37 

หลักการบูรณาการโครงการเพ่ือมุ่งสู่อาคารระดับ Zero Energy Building (ZEB) 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรออกแบบ ก่อสร้ำงและใช้งำนอำคำรมักจะถูกก ำหนดตำมล ำดับโครงสร้ำงกำรบริหำร เริ่มตั้งแต่เจ้ำของอำคำร 
สถำปนิกออกแบบ จนกระทั่งถึงวิศวกรออกแบบ วิศวกรโครงกำร ผู้รับเหมำ โดยที่ผลลัพธ์ของงำนมักจะได้รับกำรพิจำรณำเป็น
ส่วนๆ ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำย ซึ่งขำดกำรมองในภำพรวมถึงผลส ำเร็จจำกกำรออกแบบและก่อสร้ำงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในหลำยมิติ อำทิ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ผลกำรประหยัดพลังงำน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 
รูปที่ 5-25 ต่อไปนี้ แสดงถึงโครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรทั่วไปแบบเดิม (Traditional Project Design Team) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ 
“กำรสื่อสำร” (Communication) เป็นปัจจัยหลักท่ีท ำให้ยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกฝ่ำยต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลำที่เหมำะสมได้ 
 

 

 
 

รูปที่ 5-25 โครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรทั่วไปแบบเดิม (Traditional Project Design Team) 
 

รูปที่ 5-26 จะเป็นกำรแสดงถึงโครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรแบบบูรณำกำร (Integrated Project Design Team)  ที่มีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันจำกทุกฝ่ำยตั้งแต่เริ่มตน้โครงกำร โดยมีกำรสื่อสำรและประสำนงำนในแต่ละขั้นตอนท ำให้สำมำรถลดควำม
เสี่ยงของโครงกำร รวมถึงสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำยได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 
“อำคำรที่มีควำมยั่งยืนในกำรใช้งำน” (Sustainable Building) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้ำของอำคำร (Owner) และ ผู้ใช้งำน
อำคำร (End Users) ซึ่งสำมำรถสรุปได้ในประเด็นส ำคัญดังต่อไปนี้ 

 ลดค่าใช้จ่ายโครงการ จำกกำรที่มรีะบบอุปกรณ์ที่มีขนำดพอเพยีงไมม่ำกจนเกินควำมจ ำเป็น 
 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และคา่ใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษา จำกกำรออกแบบและใช้งำนท่ีเหมำะสม 
 เพิ่มคุณภาพด้านสุขอนามัย และเพิ่มคณุภาพการท างาน จำกกำรประยุกต์ใช้สภำวะธรรมชำติที่ตอบสนองต่อร่ำงกำย

มนุษย ์
 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำกกำรลดกำรใช้พลังงำน ลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติทีส่่งผลต่อสังคมในภำพรวม 
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รูปที่ 5-26 โครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรแบบบูรณำกำร (Integrated Project Design Team) 

 
ตารางที่ 5-6 แสดงเปรียบเทียบขอ้แตกต่ำงระหว่ำงทีมออกแบบอำคำรแบบเดิมและแบบบูรณำกำรในด้ำนต่ำงๆ 

 
(ที่มำ : Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals Developed by ASHRAE, USGBC, USDOE 2012) 
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จำกหลักกำรดังกล่ำว สำมำรถแสดงรำยละเอียดกำรพิจำรณำแบบบูรณำกำรตำมขั้นตอนของโครงกำร ไดด้ังต่อไปนี้ 
 
1. การจัดต้ังทีมงาน (Assembling the team) จัดตั้งทีมงำนที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนกำรออกแบบ ก่อสร้ำง และใช้

งำนอำคำร โดยสำมำรถพิจำรณำในด้ำน Passive และ Active 
ของระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ 

 
2. การประชุมเร่ิมต้นโครงการ (Project Kickoff) ประชุมเริ่มต้นโครงกำร โดยมุ่งเน้นให้สำมำรถพัฒนำเอกสำร

ควำมต้องกำรของเจ้ำของ หรือ OPR (Owner’s Project 
Requirement) จำกกำรท ำ Workshop ร่วมกันระหว่ำงทีมงำน 
และให้ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นควำมส ำเร็จของโครงกำรในประเด็นที่
เป็นท่ีเข้ำใจตรงกัน 

  
3. การออกแบบเบื้องต้น (Predesign) เน้นกำรทบทวน OPR อย่ำงรอบด้ำน เพื่อก ำหนดทำงเลือกใน

กำรออกแบบ ในบำงกรณี อำจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
จ ำลองรูปแบบอำคำรที่เหมำะสม ตำมควำมต้องกำรได้ เช่น 
BIM (Building Information Modeling) 

 
4. การออกแบบข้อก าหนดหลัก (Schematic Design) 1.วำงกรอบพื้นที่ใช้งำนส่วนใหญ่ (Occupied Area) ให้อยู่ใน

บริเวณ Perimeter zone และให้พื้นที่ใช้งำนส่วนน้อย 
(Unoccupied Area) หรือ ส่วนของ High heat load เช่น 
Server ให้อยู่บริเวณ Core zone เพื่อสะดวกต่อกำรน ำควำม
ร้อนมำใช้ประโยชน์ในกำรประหยัดพลังงำน 
2.พิจำรณำเทคโนโลยีและกำรควบคุม /มำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำน/ผลประหยัดจำกกำรเลือกวัสดุกรอบอำคำร เช่น 
 Natural Ventilation for Cooling 
 Daylighting 
 Heat recovery 
 Use of Radiant Surfaces 

3.ประเมินควำมคุ้มทุนในกำรลงทุนในลักษณะต่ำงๆ เทียบกับ 
Base Case (กรณี Conventional) เช่น 
 ค่ำใช้จ่ำยลงทุนเริ่มแรกท่ีเพิ่มขึ้น 
 ผลประหยัดพลังงำนต่อปี 
 ผลประหยัดค่ำบ ำรุงรักษำต่อปี 
 ระยะเวลำคืนทุน 
 อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน 
 ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง 
 ผลประหยัดที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ASHRAE/IES 

Standard 90.1-2010 
 ช่วงอุณหภูมิที่ควบคุมได้ตลอดทั้งปี 
 ช่วงระดับควำมสว่ำงที่ควบคุมได้ตลอดทั้งปี 
 ฯลฯ 
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5. การพัฒนากระบวนการออกแบบ (Design 
Development) 

เป็นกำรน ำผลที่ได้จำกขั้นตอน Schematic Design มำ
พิจำรณำกับมำตรฐำนต่ำงๆ เช่น LEED เป็นต้น และโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรค ำนวณ LCCA (Life Cycle Cost Assessment) 
เพื่อยืนยันควำมมั่นใจต่อเจ้ำของอำคำรหรือผู้พัฒนำโครงกำร 
จนสำมำรถก ำหนดรำยละเอียดเป็นเอกสำร BOD (Basis of 
Design) และสำมำรถให้ที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงติดตั้ง 
(Commissioning Authority : CxA) พิจำรณำเทียบกับ OPR 
ได้ตลอดโครงกำร 

  
6. การเตรียมเอกสารก่อสร้างติดต้ัง (Construction 
Documents : CDs) 

เอกสำรที่ได้จำกขั้นตอนกำรออกแบบพร้อมส ำหรับกำรก่อสร้ำง
ติดตั้ง โดยได้พิจำรณำถึงปัจจัยของควำมยั่งยืน (Sustainability 
Features)  เป้ำหมำยพลังงำน (Energy Target) และกำร
สื่อสำรในกระบวนกำร 

 
7. การประมูลหาผู้รับเหมา (Bid Phase) กำรชี้แจงวัตถุประสงค์เบื้องลึกในกำรออกแบบที่มีประสิทธิภำพ

แก่ผู้รับเหมำที่จะรับงำนเป็นสิ่งท่ีส ำคัญ อันจะท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในโครงกำรตระหนักถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่ต้องควบคุมให้ได้ตำม
วัตถุประสงค์กำรออกแบบ                                                                                                                                                                                                                                       

 
8. การก่อสร้างและติดต้ัง (Construction) ผู้ออกแบบและที่ปรึกษำ CxA มีกำรทบทวนเอกสำรจำก

ผู้รับเหมำ (Submittal Review) ที่ยื่นเพื่อขออนุญำตกำร
ก่อสร้ำง ติดตั้ง เพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดใน
กำรออกแบบ เช่น OPR, BOD, CDs เป็นต้น 

 
9. การทดสอบติดต้ังใช้งาน (Commissioning) กำรตรวจสอบควรที่จะครอบคลุมถึง Prefunctional Test, 

Functional Test และกำรฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลอำคำร
สำมำรถแก้ไขสภำวะใช้งำนให้เข้ำสู่สภำวะ  

  
10. การใช้งานและบ ารุงรักษา (Operating & 
Maintenance) 

ควรมีกำรตรวจติดตำมกำรใช้พลังงำน (Monitoring & 
Verifications) อย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 12-18 เดือน
หลังจำกส่งมอบงำนก่อสร้ำงติดตั้ง จำกหน่วยงำนกลำงหรือที่
ปรึกษำ Commissioning Authority (CxA) ที่มีประสบกำรณ์ 
นอกจำกน้ี ควรมีกำรจัดฝึกอบรมช่ำงเทคนิคผู้ควบคุมกำรใช้งำน
ระบบอุปกรณ์ในอำคำรให้สำมำรถใช้งำนและบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนใช้เครื่องมือวัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ติดตำมประสิทธิภำพพลังงำนที่เปลี่ยนแปลง และวิเครำะห์หำ
สำเหตุควำมผิดปกติของกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำได้ 

  
11. การให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง (Ongoing 
Occupant Engagement) 

หลีกเลี่ยงกำรใช้งำนอำคำรในลักษณะที่ฝ่ำยช่ำงของอำคำร
ควบคุมกำรเดินระบบอุปกรณ์ฟุ่มเฟือย มำกจนเกินควำมจ ำเป็น
เพื่อป้องกันกำรร้องเรียนมำกกว่ำกำรพิจำรณำเรื่องผลประหยัด
พลังงำน ดังนั้น จึงควรสร้ำงควำมตระหนักทำงด้ำนประหยัด
พลังงำนแก่ผู้ใช้อำคำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในเชิงบวก (Positive-Impact Behaviors) 
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และเงื่อนไขการขอรับใบอนญุาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  

 
 
 



คูมือคําอธิบายพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

๑. คํานําและโครงสรางของกฎหมาย
เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศ
ไวใชตามความตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการ
ใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายได ดวยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดยกรางกฎหมาย
สงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมา เพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการ
ใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักร
และอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
หรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ในทายที่สุด “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕” ก็ไดผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและไดมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕

อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติ
บางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ฝายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงานการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจน
การมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงไดตรา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน          
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใชบังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหมี
ผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป
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พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคหลักอยู ๓ ประการดังนี้

(๑) เพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหผูที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายมี
การอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด

(๒) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
วัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นใชในประเทศ และใหมีการใชอยางแพรหลาย

(๓) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ตองดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ประกอบดวย
บทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้

บทบัญญัติทั่วไปและคํานิยามศัพท (มาตรา ๑-๖)

หมวด ๑ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖)

หมวด ๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒)

หมวด ๓ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริม

               การใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๓)

หมวด ๔ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙)

หมวด ๕ มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ (มาตรา ๔๐-๔๑)

หมวด ๖ คาธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖)

หมวด ๗ พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๔๗-๔๙)

หมวด ๘ การอุทธรณ (มาตรา ๕๐-๕๒)

หมวด ๙ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑)

รายละเอียดของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม) อยูในภาคผนวก ก

ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดจัดทําคําอธิบายการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) สําหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองที่ไดปรับปรุงแกไขใหม ทั้งนี้ 
เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ไดเขาใจถึงแนวทางการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง



๓

๒. ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ

โดยที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ .ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)          
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนให “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” 
ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานขึ้นในประเทศและใหมีการใชอยางแพรหลาย ฉะนั้น กลุมเปาหมายที่รัฐมุงเขาไปกํากับ
ดูแล สงเสริม และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย ๓ 
กลุมดังนี้

(๑) โรงงานควบคุม

(๒) อาคารควบคุม

(๓) ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน

ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ .ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)     
จึงบังคับใชกับกลุมเปาหมายเพียง ๓ กลุมที่กลาวมาขางตนเทานั้น

ในสวนของกลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     
จะมุงเนนโรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมที่จะดําเนินการอนุรักษ
พลังงานไดทันที ทั้งนี้  โรงงานหรืออาคารใดจะเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม         
ยอมเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ไดกําหนดไว ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอ ๓ 

ในสวนของกลุมผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรือ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานนั้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหมีการผลิตหรือจําหนาย
เครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเหลานี้จําหนายใหแกประชาชนอยางแพรหลายและมีราคาถูก ซึ่งจะชวยให
ประชาชนทั่วไปลดการใชพลังงานลงได ทั้งนี้ การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ
การใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนด
เปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวง
กําหนดตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกําหนดหมอหุงขาวไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง 
พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตน และเชนเดียวกัน การกําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท 
คุณภาพและมาตรฐานอยางใดเปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่อยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนดเปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดกระจก
เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตน
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๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผูที่มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกวา “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลวแตกรณี 
โดยจะเนนไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมที่จะดําเนินการ
อนุรักษพลังงานไดทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมยอมเปนไปตามที่พระราช
กฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         
ไดกําหนดไว ดังนี้

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงาน
หรืออาคารที่เขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้

(๑) เปนโรงงานหรืออาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตต หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลทแอมแปร
ขึ้นไป หรือ

(๒) เปนโรงงานหรืออาคารที่ใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผู
จําหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแต ๒๐ ลานเมกะจูลขึ้นไป

อยางไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแมมีลักษณะการใชพลังงานเขาขายเปนอาคารควบคุมตามที่
กลาวมาขางตน แตพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ไดกําหนดยกเวนไวไมใหอาคาร
ดังตอไปนี้เปนอาคารควบคุม ซึ่งไดแก อาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการ
ศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ  

สําหรับการคํานวณปริมาณการใชพลังงานตาม (๒) ขางตนใหคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้

(๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย ๓.๖๐

(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา 
โดยใชสูตรดังตอไปนี้

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

โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป 



๕

hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปนเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ํา                             
(steamtable) ทั่วไป

hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ 
ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน

S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปนตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําของอาคารหรือ
โรงงาน

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใชคา 
๐.๔๕

(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้

Ef = F x HHV x eff.

โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา    
หนวยเปนเมกะจูล/ป

F         หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนักหรือปริมาตรตอป

HHV      หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชหนวย 
เปนเมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร

eff.         หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา              
ในที่นี้ใชคา ๐.๔๕

ในกรณีที่ไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานกําหนด  

รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลําดับ

๔. การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดการ
ดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณและ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานไว ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในสวนผูปฏิบัติ
และผูกํากับดูแลมีความเขาใจชัดเจนตรงกันวาการดําเนินการอยางใดที่ถือวาเปนการอนุรักษพลังงานตาม
กฎหมายนี้ ซึ่งไดแก
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๔.๑  การอนุรักษพลังงานในโรงงาน

การอนุรักษพลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง

       (๒) การปองกันการสูญเสียพลังงาน

       (๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม

       (๔) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง

       (๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองพลัง
ไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการ
อื่น

       (๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและ
วัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน

       (๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

       อนึ่ง เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           
ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมี
อํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

       (๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตอง
ปฏิบัติ

       (๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน
ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อ
ตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐
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๔.๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร 

  การอนุรักษพลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

  (๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร

  (๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม

(๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ
กอสรางนั้นๆ

(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ

  (๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร

(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ

(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

    ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง มาตรา 
๑๙ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

    (๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตองมีการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน

    (๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ
พลังงาน

รายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยูในภาคผนวก ง

ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวขางตน มาตรา ๒๐ กําหนดวาถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวง
ดังกลาว และในกรณีเชนวานี้แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมีพระราช
กฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง 
กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคารควบคุม
แตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษ
พลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน และใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

    

๔.๓  สิทธิในการขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม

       ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือ 
ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๖ เดือน เจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลา
ดังกลาวได และในกรณีที่มีคําขอดังกลาวใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ 
ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แลวแตกรณี

 เมื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดรับหนังสือแจงผลแลวไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง ในกรณีเชนวานี้ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานรอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งเปนผูยื่นคํารองทราบแลวตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณา
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒

หากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช
พลังงานต่ํากวาขนาดหรือ ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเปนเท็จ เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    
ทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๕๓



๙

๔.๔ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน

 สําหรับการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานนั้น พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ไมไดกําหนดการดําเนินการเพื่อ
การอนุรักษพลังงานไว แตเพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ รวมทั้งใหมีการ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ

(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กําหนดวาผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือ    
วัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ยอมมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ได 

๕. หนาที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได
กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปนี้

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง โดย
มีจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๖ ตอไป  

(๒) จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๗ ตอไป  

(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แลวแตกรณี 
ที่สั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)



๑๐

๖. การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ จํานวน หนาที่ การแจงการแตงตั้ง และการแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นั้นเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

๖.๑ คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

  (๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอย ๓ ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม

  (๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

            (๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ

   (๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ

  (๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

การรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมตามขอ (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด

๖.๒ จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติดังตอไปนี้  



๑๑

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน
ใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ํากวา ๓ ,๐๐๐ 
กิโลวัตต หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปร หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา ๖๐ 
ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน      
๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑

(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน
ใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตต 
หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐ ลานเมกะจูลขึ้น
ไป      ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน โดยอยางนอย ๑ คนตองมีคุณสมบัติตาม
หัวขอ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน 
๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑ ดวย

๖.๓ หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

  ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้

            (๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปน
ระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน

            (๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ

๖.๔  การแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน

           เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงานตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขการเปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้
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(๑)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่กําหนดในหัวขอ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

  (๒)  กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ 
(๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑ แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที

      (๓)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงานฯ ใชบังคับ และเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยาง
ใดตามหัวขอ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  

         สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) 
ดังกลาวขางตนยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

(๔)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ 
และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 

   เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดังกลาวขางตนดําเนินการดังตอไปนี้

   (๔.๑)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

        (๔.๒)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ 
๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดในหัวขอ (๔.๑) ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดีและใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไม
เกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
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(๕)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น ดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหัวขอ (๔.๑) และ (๔.๒)

        (๖)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) นับแตวันถัดไปจาก
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังไมพนระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที

                               สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ๑๘๐ วัน ได 
โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวขอ 
(๔.๒)   

                    วิธีการแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานประกาศกําหนด                       

๖.๕  การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

                      ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้

  (๑.๑)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงานโดยทันที

       (๑.๒)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่
ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที



๑๔

  (๒)  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พน
จากหนาที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ป นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้

       (๒.๑)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
โดยทันที

                             (๒.๒)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที

(๒.๓)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดในหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดไวในหัวขอ (๒.๒) ได โดยไมใช
เปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานศึกษาไดจากคูมือการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๗. การจัดการพลังงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และในอาคารควบคุมของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   
พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให
รัฐมีขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเปน
ประโยชนในการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบงออกเปน 
๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในขอ ๗.๑-๗.๘ สําหรับในขอ ๗.๙ เปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดสงรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสรางการจัดการพลังงานดังตอไปนี้



๑๕

                                                     

                                     ๑. การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลลังงาน

  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

              

                                          ๓. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

  

  ๘. การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรอง                                ๔. การประเมินศักยภาพ
             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษพลังงาน
         

    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกําหนดเปาหมายและแผน
            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษพลังงาน

                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห
                                              การปฏิบัติตามเปาหมาย
                                              และแผนอนุรักษพลังงาน

แผนผังโครงสรางการจัดการพลังงาน



๑๖

๗.๑ การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม พรอมทั้งกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสาร
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงนี้

๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมอาจยังไมทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปนอยูของตนเอง จึงตองมีการ
ประเมินสถานภาพเบื้องตน  โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  เพื่อใหทราบถึงสถานภาพ
การจัดการพลังงานขององคกรที่เปนอยูในปจจุบัน  มีจุดออน หรือจุดแข็งในดานใด  และนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมตอไป



๑๗

ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนนั้น  ใหคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพ
เบื้องตน ซึ่งในตารางดังกลาวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ ๖ สวน คือ นโยบาย
การจัดการพลังงาน การจัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร  การประชาสัมพันธ  
และการลงทุน  โดยแตละองคประกอบจะมีคะแนนระหวาง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทํางานฯ จะตองทําการ
ประเมินองคประกอบแตละสวนดังกลาวนั้นอยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปน
จริงในปจจุบันไดมากที่สุด หลังจากนั้นจึงกําหนดเปาหมายในองคประกอบแตละสวน เพื่อกําหนดทิศทางของ
นโยบายอนุรักษพลังงานตอไป  

๗.๓ การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพื่อ
แสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สรางความเขาใจ
และจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจางหรือบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ
พลังงานและเปนแนวทางใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

นโยบายอนุรักษพลังงานดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น

(๓)  การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลังงาน

นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย
อนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้น โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดย
วิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได



๑๘

๗.๔ การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลทั่วไป ขอมูลการผลิตและการบริการ และขอมูลที่
เกี่ยวกับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ และภาพรวมของการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม เพื่อนําไปสูงการประเมินการใชพลังงานในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ หรือการบริการ และ
ระดับเครื่องจักร อุปกรณ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     
พ.ศ.๒๕๕๒

๗.๕ การจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม หรือกําหนดระดับ
ของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
แผนอนุรักษพลังงานอยางนอยตองประกอบดวยระยะเวลาของการดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนินการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    
พ.ศ.๒๕๕๒

นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัด
ใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวม
ฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรดังกลาวทราบอยางทั่วถึง

๗.๖ การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่ได
จัดทําขึ้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๗.๗ การจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปน
ประจําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  



๑๙

๗.๘ การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 

๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน 

        เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและสง
รายงานดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป    
เวนแตในปที่ผานมานั้น เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัด
การพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม นอยกวา ๑๘๐ วัน ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนั้นจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของ
ระยะเวลาดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป

การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผน CD ไฟลอิเลคทรอนิคส ดวยวิธีการดังตอไปนี้

 (๓.๑) นําสงดวยตนเอง หรือ

 (๓.๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานและการสงรายงานตามที่กลาวไวใน   
ขอ ๗ ใหศึกษาไดจากคูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่ง
จัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๘. กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ง

เรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใหเปนทุนหมุนเวียนและใชจาย
เพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยสรุปไดดังนี้



๒๐

๘.๑ แหลงเงินกองทุนฯ  

กองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้

(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

(๒)  เงินที่ผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและกาชเพื่อใชในราชอาณาจักร
ตองนําสงเขากองทุนฯ

(๓)  เงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา

(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ

(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ

(๖)  เงินดอกผลและประโยชนที่เกิดจากกองทุนนี้

๘.๒ วัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ 

มาตรา ๒๕ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ ไวดังตอไปนี้

(๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงานของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ

(๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกเอกชนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการอนุรักษพลังงาน

  (๓)  เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
องคกรเอกชนในเรื่องตอไปนี้  

  (๓.๑)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน

 (๓.๒)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา 
การสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน 
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษพลังงาน

(๓.๓)  การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน

(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และ
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน

(๔)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้



๒๑

๙. สิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนฯ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการจัดใหมี
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการอนุรักษๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนาย
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือไดตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังตอไปนี้

(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามมาตรา       
๔๐(๑) โดยคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟานั้นเปนมาตรการกํากับดูแลในลักษณะของคาปรับที่ใชเปน
บทลงโทษสําหรับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมผูนั้นตองชําระเงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๑๐ ตอไป

(๒) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน          
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมาก็เพื่อใชเปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๕

นอกจากนี้ เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
การอนุรักษพลังงาน แตตองการจะดําเนินการใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือระบบควบคุม
การทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน ใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมชวยเหลือไดเชนเดียวกัน

๑๐. การชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและการอุทธรณ
นอกเหนือจากมาตรการกํากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัตินี้ยัง

มีการกําหนด “คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา” ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไม
ดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     
๒๑ (๑) ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟา
สวนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
กําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง



๒๒

เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่
จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเริ่มมี
ผลตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตาม
มาตรา ๔๔

ในระหวางที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา          
ใหคณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริม
หรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไดรับหนังสือแจงใหชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
การใชไฟฟา หากไมเห็นดวยกับหนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่ไดรับแจง โดยการอุทธรณดังกลาวไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแตรัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณาการ
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ เปนกฎหมายที่เนนการสงเสริมและชวยเหลือแก

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพื่อใหพระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงตองมีบทกําหนด
โทษในลักษณะของคาปรับสําหรับผูที่ไมดําเนินการตามกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องการที่เจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมไมดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การไมแจงแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการที่ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไดรายงานผล
การตรวจสอบฯ อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง และอื่นๆ สําหรับบทกําหนดโทษของผูที่ฝาฝนไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังตอไปนี้



๒๓

ลักษณะของการกระทําความผิด บทลงโทษ

๑. เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม 
อันเปนเท็จ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๕๓)

๒. เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๒๑ ที่สั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ตองระวางโทษปรับไม เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๕๔)

๓. เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือ
ผู รั บผิ ดชอบด านพลั ง ง านผู ใ ด ไมปฏิบั ติ ต าม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา
๒๑ อันไดแก กฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ดังนี้

 - การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมตองปฏิบัติ

- การกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละ
แหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๕๕)

๔.  ผู รั บ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปน
เท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไม เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้ งจํ าทั้ งปรับ 
(มาตรา ๕๖)



๒๔

ลักษณะของการกระทําความผิด บทลงโทษ

๕. ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบ
ตามจํานวนที่ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือ
มาตรา ๓๗

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนถึง ๒ ป
หรือปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)

๖. ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

ตองระวางโทษปรับ ไม เกิน  ๕ ,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๖๐)
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
“พลังงาน”  หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ

ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานส้ินเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจให
งานได เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน 

“พลังงานหมุนเวียน”  หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก
ออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และคลื่น เปนตน 

“พลังงานส้ินเปลือง”  หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน 
ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 

“เช้ือเพลิง”  หมายความรวมถึง ถานหิน หินน้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันเช้ือเพลิง 
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เช้ือเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและส่ิงอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“น้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา กาซ น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันอื่นๆ ที่คลายกับน้ํามันที่ไดออกช่ือมาแลวและ

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๑/๒ เมษายน ๒๕๓๕ 

Administrator
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานพ.ศ. ๒๕๓๕

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๒๑ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใหใช บั งคับตั้ งแต วันถั ดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

“กาซ”  หมายความวา กาซปโตรเลียมเหลวที่ใช เปนกาซหุงตมหรือกาซ
ไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ 

“โรงกลั่น”  หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สารละลายดวย 

“ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น แ ห ง ช า ติ ”  ห ม า ย ค ว า ม ว า 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาต ิ

“อนุรักษพลังงาน”  หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

“ตรวจสอบ”  หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล 
“โรงงาน”  หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“เจาของโรงงาน”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย 
“อาคาร”  หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
“เจาของอาคาร”  หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารดวย 
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

*หรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน*มอบหมาย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน** 
 
มาตรา ๔  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ

นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ

คณะรัฐมนตร ี
(๒)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ

มาตรา ๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)๒ ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๓ 

 (๔)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑) 

(๕)  กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘ 
(๕) 

(๖)  กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

(๗)  ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓ 
(๘)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ

แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิต
หรือผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐ 

(๙)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕  หนังสือหรือคําส่ังที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหเจาหนาที่นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําส่ังไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 

 
มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี ้
                                                 

๒ มาตรา ๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎ (๓)๒ ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑และมาตรา ๒๓

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๖๓ ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 
 
 

หมวด ๑ 
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

   
 

มาตรา ๗  การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

(๑)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 
(๒)  การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
(๓)  การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
(๔)  การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
(๕)  การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลด

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 

(๖)  การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหกเดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคํา
ขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอ
ดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุม
ทราบโดยเร็ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๔ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคุมตองปฏิบัต ิ

(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงาน
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปล่ียนแปลงรวดเร็วตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และให
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๑๑๕   
 
มาตรา ๑๒๖ 
 
มาตรา ๑๓๗   
 
มาตรา ๑๔๘  
 

                                                 
๔ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๕ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๖ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๗ มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๘ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๔าของคณะกรรมการนโยบายพล

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๑๕

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎมาตรา ๑๒๖

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๓๗

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎมาตรา ๑๔๘



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๙  
 
มาตรา ๑๖๑๐ 

 
หมวด ๒ 

การอนุรักษพลังงานในอาคาร 
   

 
มาตรา ๑๗  การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึง่

ดังตอไปนี ้
(๑)  การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 
(๒)  การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายใน

อาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
(๓)  การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ 
(๔)  การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
(๕)  การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานในอาคาร 
(๖)  การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 
(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๘  การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๑๑ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสราง

หรือดัดแปลงใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๑๐ มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐  
๑๑ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๙

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๑๖๑๐

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๙๑๑



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 

 
มาตรา ๒๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙  ถาคณะกรรมการควบคุม

อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับ
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
ผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๑๑๒ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒๑๓   

 
 
 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
๑๓ มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๑๑๒

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๒๑๓



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน๑๔ 
   

 
มาตรา ๒๓๑๕ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

รวมทั้งใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ 

(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน 
อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักร หรือ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง 

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการ
อนุรักษพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ได 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 
ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้ใหสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมดําเนนิการตาม
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม 
 

หมวด ๔ 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๑๔ หมวด ๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๕ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎหมวด ๓การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน๑๔

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๒๓๑๕



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๒๔๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี ้

(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒ 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี ้
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ

เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๒๔/๑๑๗ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจาก

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  เงินกองทุนใหใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพ่ือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๓)  เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี ้

(ก)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๑๗ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๔๑๖

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๔/๑๑๗



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค)  โครงการสาธิต หรือโครงการริเร่ิมที่เก่ียวกับการอนุรักษพลังงานหรือการ
ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

(ง)  การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(จ)  การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเก่ียวกับการพัฒนา 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๔)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖  องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม

มาตรา ๒๕ (๓) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจาก
การอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว 

 
มาตรา  ๒๗๑๘ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย  รอง

นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นายกสภา
วิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการ
พลังงานและการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๑๘



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาต ิ

(๒)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 
๒๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ (๔) 

(๓)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

(๔ )   เ สนออั ต ร าก า รส ง เ งิ น เ ข า กอ งทุ นสํ า ห รับน้ํ า มั น เ ชื้ อ เพ ลิ งต อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(๕)  เสนอชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

(๖ )   กํ า ห น ด อั ต ร า ค า ธ ร ร ม เ นี ย มพิ เ ศ ษ โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

(๗)  ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ 
(๘)  พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) ตาม

แนวทาง หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) 

(๙)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๑ 

(๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๓๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)   คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน

ความสามารถ 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางท่ีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต

ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๔๑๙ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ได
ตามความจําเปน 

ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ (๒) 
คณะกรรมการกองทุนอาจมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติการขอ
เปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงิน
ที่คณะกรรมการกองทุนจัดสรรให ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคล
มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔/๑๒๐ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสิน

ของกองทุนและการบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๐ มาตรา ๓๔/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๓๔๑๙

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๓๔/๑๒๐



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔/๒๒๑ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕  ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพ่ือใชใน

ราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพ่ือใชใน
ราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน

ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ

ป โตรเลียมซึ่ ง เปนผูผลิตไดจากการแยกก าซธรรมชาติ  สง เ งินเข ากองทุนในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 

 
มาตรา ๓๘๒๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

หรือมาตรา ๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุน

                                                                                                                                            
 
๒๑ มาตรา ๓๔/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๔/๒๒๑

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๓๘๒๒



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายในเวลาที่กําหนดแกกรมสรรพสามิตสําหรับผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกล่ันและจําหนายเพือ่
ใชในราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
สําหรับผูที่ซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมใหกรม
สรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา 
๕๘ โดยเร็ว เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตอง
สงหรือตามจํานวนที่ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับ
แตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต กรมศุลกากรหรือกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณ ี

(๒) ในกรณีที่กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
แลวแตกรณี ตรวจพบวามีกรณีดังกลาว และแจงเปนหนังสือใหผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนสงเงิน
เขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดและผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด 
พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหกตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับแตวันที่ครบกําหนดสงเงิน
เขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแต
กรณี ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

เม่ือผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผู
นั้นไมมีความผิด 

ใหถือวาเงินเพ่ิมเปนเงินที่ตองสงเขากองทุนดวย และในการคํานวณระยะเวลา
เพ่ือการคํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๙  เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให

ถือวาเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 
 

หมวด ๕ 
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 

   
 

มาตรา ๔๐  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้นๆ  หรือ
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือไดดังตอไปนี ้

(๑)  ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนตามมาตรา ๒๕ 
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี

การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ 
                                                                                                                                            

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๔๑  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหยื่นตอ

คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ

สถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
แนวทางหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริม
หรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป 

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ 
 

หมวด ๖ 
คาธรรมเนียมพิเศษ 
   

 
มาตรา ๔๒๒๓ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 

(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) ใชบังคับ ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอนหรือใน
วันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณี
เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหลังวันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ ถาเจาของโรงงาน
ควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมผู ใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี ้

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคา
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณ ี

 
ม า ต ร า  ๔๓   ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

                                                 
๒๓ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๔๒๒๓



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิต
และจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจาย
ไฟฟา คาใชจายในการจัดหาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา คาใชจายในการบํารุงรักษา คาใชจายใน
การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
รวมถึงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมหรือประชาชนอันเกิดจากการผลิตและจายไฟฟานั้นที่ไมเปน
ภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคดวย 

 
มาตรา ๔๔  เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช

ไฟฟาตามมาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
ใชไฟฟาเร่ิมมีผลตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบด ี

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

 
มาตรา  ๔๕   ในระหวาง ท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระ

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการ
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือ
ใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๖๒๔ เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม

พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) แลว
ใหแจงใหอธิบดีทราบ 

ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
แจงวาโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 
(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ให

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๔๖๒๔



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนัที่หนึง่ของเดือนถัดไป 

หมวด ๗ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๗  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ

แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดๆ เพ่ือตรวจสอบหรือ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒)  เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
โรงงาน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ และส่ิงที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ หรือนําวัสดุปริมาณพอสมควรเทาที่เปนไปไดไปเปนตัวอยางเพ่ือการ
ตรวจสอบได 

(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี ้

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเก่ียวของหรืออยูในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘/๑๒๖ ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๗ (๓) เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
๒๖ มาตรา ๔๘/๑ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจั ดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่ องจักรหรืออุปกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ใหเป นไปตามพระราชบัญญัตินี้

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘/๑๒๖



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงาน
เจาหนาที่ได 

การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘/๒๒๗ ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จ หรือไมตรงตามความเปนจริงและศาลไดมี
คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๘/๓๒๘ กรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาได

กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๔๘/๔๒๙ ผู รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง

พักใชใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๘ 
การอุทธรณ 

   
 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๘ มาตรา ๔๘/๓ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๙ มาตรา ๔๘/๔ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๔๘/๒๒๗

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส มาตรา ๔๘/๓๒๘

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๔๘/๔๒๙



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูยื่นคํารองทราบแลว 

 
มาตรา ๕๑  ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ

หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแต รัฐมนตรีจะ

เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว 
 
มาตรา ๕๒  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

พิจารณาโดยเร็ว 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๓  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตาม

มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตาม

มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา ๑๐ ซึ่ง
ไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕๓๐ เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๖๓๑ ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช

พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตาม
มาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไม

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๑ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๕๓๐

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๖๓๑



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือท้ัง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗๓๒   
 
มาตรา ๕๘  ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่

ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามเดือนถึงสอง
ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๖๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบ

คดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๓๒ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
มาตรา ๕๗๓๒



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากความตองการใช
พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ี
สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตามความ
ตองการที่เพ่ิมข้ึนดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใช
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศ นั้น ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และ
ชวยเหลือเก่ียวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน
การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและ
อนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
เพ่ือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือ
ใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

ดวงใจ/แกไข 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

อรดา/สุนนัทา/จักรกฤษณ/จารุวรรณ/จัดทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕๓๓ 
 

มาตรา ๓๓  ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ใหแกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คํา
วา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน” คําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพลังงาน” เปน 
“ปลัดกระทรวงพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน” เปน “อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน” และคําวา “กรมทรัพยากรธรณี” เปน “กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาต”ิ 
 

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญั ติ ให สอดคล องกับการโอนอํ านาจหนาที่ ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๓



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่ง
ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้
 

พัชรินทร/เนติมา/ผูจัดทาํ 
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

 
เชิงชาย/วาทินี/ปรับปรุง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
เชิงชาย/ปรับปรุง 

๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ 
 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน 
การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทัน
ตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บ
รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ

                                                 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

Administrator
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓๔



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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พระราชกฤษฎีกา 

กําหนดอาคารควบคุม 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ 

                                                  
ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

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

 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ 

พลังงาน 
  

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

 
 

มาตรา ๑   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘” 
 

มาตรา ๒   พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

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

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

 

มาตรา ๔  การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒)  ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูล  
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย 
๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 
 

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

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

 

                               Ef = F x HHV x eff. 
  

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

 

   มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 
 
 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

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

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                

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

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานบางประเภทใหเปนโรงงานควบคุม เพ่ือประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ ่งแกไข

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

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา    ๓     ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปน้ีเปนโรงงานควบคุม 
                    (๑) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู

จําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมี
ขนาดตั้งแตหนึ่งหม่ืนกิโลวัตต หรือหนึ่งหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป 

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

 

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

               (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลแตไมถึงสองรอยลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๕ เม่ือพนกําหนดสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มีการ
ใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔ 

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

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน 
ไฟฟาตั้งแตสี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงหกสิบลานเมกะจูล 

 
 

มาตรา ๖ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหโรงงานที่มี
การใชพลังงานดังตอไปน้ี เปนโรงงานควบคุมเพ่ิมเติมจากที่กําหนดตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ 

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

                (๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงสี่สิบลานเมกะจูล 

 
 

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

               (๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณ
ดวย ๓.๖๐ 

               (๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 
 

                            Es = (hs - hw) x S x eff 

 
 

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

     (๓)   กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืน    ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น 
เปลืองอ่ืนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปน้ี 

 
 

               Ef = F x HHV x eff 

 
 

     โดย  Ef    หมายถึง  ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปนปริมาณ          
                                พลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป 

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

     ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนา 
และสงเสริมพลังงานกําหนด 

 
 

มาตรา ๘ โรงงานใดที่กําหนดใหเปนโรงงานควบคุมตามพระราชกฤษฎีกานี้แลว มิใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว  
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 

(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ  
      นายกรัฐมนตรี  

 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 
 

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



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการ 

ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖   วรรคสอง  และมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติ 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
ประเภทและขนาดของอาคาร 

 

 

ขอ ๒ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้   หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น 

ในหลังเดียวกันต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒) สถานศึกษา 

(๓) สํานักงาน 

(๔) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 

(๕) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๖) อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

(๗) อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๘) อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๙) อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร 

 

 

สวนที่  ๑ 
ระบบกรอบอาคาร 

 

 

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร   

(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ 

ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก 

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

๕๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ  ใหคํานวณ

จากคาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศในแตละประเภท

ของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 

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

๑๕ 
 

๑๒ 
๑๐ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น 

สวนที่  ๒ 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

 

ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ   
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร  ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ

ประเภทอยางเพียงพอ  และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายเฉพาะ 
วาดวยการนั้นกําหนด 

(๒) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารตองใชกําลังไฟฟาในแตละประเภท 
ของอาคารมีคาไมเกินดังตอไปนี้ 

ประเภทอาคาร 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด 

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

๑๔ 
 

๑๘ 
๑๒ 

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ  พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๓ 
ระบบปรับอากาศ 

 

 

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

สวนที่  ๔ 
อุปกรณผลิตน้ํารอน 

 

 

ขอ ๖ อุปกรณผลิตน้ํารอนที่ ติดต้ังภายในอาคาร   ตองมีคาประสิทธิภาพข้ันตํ่าและ 
คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าดังตอไปนี้ 

(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน   

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

 
๘๐ 

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

๘๐ 

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

ภาวะพิกัด 

คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่า ลักษณะ 
การออกแบบ 

อุณหภูมิ 
น้ําเขา 

อุณหภูมิ 
น้ําออก 

อุณหภูมิอากาศ 

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



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

สวนที่  ๕ 
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

 

 

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

เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม 
ของอาคารดังกลาวตํ่ากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน  ทิศทาง  และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศ  เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

สวนที่  ๖ 
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร 

 

 

ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร  ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน 

ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง

ภายในอาคารในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  ใหถือเสมือนวาไมมีการติดต้ังอุปกรณไฟฟาแสงสวาง 

ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น  โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา  มีการออกแบบสวิตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟา 

แสงสวางที่ใชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร  โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ

อาคารไมเกิน  ๑.๕  เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น  และ 

(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม  (๑)  ตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์ 

การบังแดด  (effective  shading  coefficient)  ไมนอยกวา  ๐.๓  และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน  

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

พื้นที่ผนังทึบ   

ขอ ๙ อาคารที่มีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร  สามารถนํา 

คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร 

 

 

ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด  ๒  ใหเปนไปตาม 
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กุมภาพนัธ   ๒๕๕๒ 
 

 

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



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติ  หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

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

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม

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

อาคารอยางนอยสามป  โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร  โดยมีผลงานดานการ

อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค

คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม 

ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม  (๑)   หรือ  (๒)   

ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงาน 

เปนระยะ ๆ 

(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 

(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี 

ตามมาตรา  ๑๐ 

ขอ ๔ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน  โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

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

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

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

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

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

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่  อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
(๒) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผู รับผิดชอบ 

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

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



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 

ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

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

ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

ในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แลวแจงใหอธิบดี

ทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  

(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ

ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจงให

อธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๑)  และ  (๒) 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

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

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

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

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

ขอ ๑๑ วิธีการแจงการแตงต้ังผู รับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

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



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก 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  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

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

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

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

การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น

ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานได 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน   โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ

พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 

การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน   รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํ า   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน

มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

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



ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒

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

ขอ ๑  ในประกาศนี้

“โรงงานควบคุม”  หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘

“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย

 “อาคารควบคุม”  หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘

“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย

“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

“องคกร” หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี

“ตรวจสอบ” หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด และเก็บขอมูล
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“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   
การดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ หรืออุปกรณ นั้น

หมวด ๑
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

ขอ ๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน ไดแก ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง

ขอ ๓  ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  ระดับผลิตภัณฑ
หรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้

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

 (๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ
ผลิตและบริการ     ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ    ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน 
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การผลิตสินคาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใชพลังงาน     
จําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้

(ก)  โรงงานควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต

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

(๓)  การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละ
อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ

         ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้    
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๒

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

ขอ ๕  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ ๗ และขอ ๘ 
ตามลําดับ 

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน   
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

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

ขอ ๗  การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการ ซึ่งกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการ

ขอ ๘  แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  โดย    
อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุ
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ  

 (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ

ขอ ๙  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอย
ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑)  ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(๒)  กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม 

(๓)  ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
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(๔)  ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม

ขอ ๑๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

หมวด ๓
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงาน

ขอ ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้น
ตามหมวด ๒

ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ  

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๒ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย
สามเดือนตอครั้ง และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา        
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด     ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม
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บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได และเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผล
การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป

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

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ(ถามี)

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ

(ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา         
ที่เกิดขึ้นจริง

(ค)  สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง

(ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง

(จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง

(ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ

(ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

สวนที่ ๑
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

ขอ ๑๕  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง            
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซึ่งมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปนกลาง และเปนอิสระในการ
ดําเนินการ

(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้

(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี         
การจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก

(ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ       
โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน

(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
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(จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

(ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ขอ ๑๖  เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้        
ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐาน      
ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงใหคณะผูตรวจประเมิน        
การจัดการพลังงานภายในองคกร

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

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งรวมเปน  
สวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

สวนที่ ๒
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

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

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิ เคราะหและแกไขขอบกพรองของ                  
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวง
กําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง     
แตละขั้นตอน

 การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

ขอ ๑๙  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน วิเคราะห       
และแกไขขอบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองนั้นโดยเร็ว

ขอ ๒๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจน 
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัดขึ้นตามขอ ๑๘ เปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตอง
จัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๕
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ขอ ๒๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป 
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ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่ รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได

ขอ ๒๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงานซึ่ง
จัดทําขึ้นตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสงใหแก
อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

ขอ ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึง
การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังตอไปนี้

(๑)  คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

(๒)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

(๓)  นโยบายอนุรักษพลังงาน

(๔)  การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

(๕)  การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(๖)  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

(๗)  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

(๘)  การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ขอ ๒๔  การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน   
ตามขอ ๒๓ มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้



- ๑๑ -

(๑)  พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ
บุคลากรที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน       
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ 
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา
ผานการตรวจสอบ

(๓)  เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด โดยแบงความไมสอดคลอง
ออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้

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

      การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก 

(ก.๑)  การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร 
การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง 

(ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้ งใน  

หนวยงานยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ      
จัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก 

(ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน      

ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
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(ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมติดตามผลการดําเนินการของ
การฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

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

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

ในกรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน          
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ

(ข)   ประเภทไมรายแรง(Minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบัติจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ

การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก

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

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

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

ในกรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน          
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบ
แตตองแกไขในปตอไป

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

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน   
ที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสง
ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

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

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง พรอมทั้งผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการที่ดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน     
ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น

หมวด ๖
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

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

ขอ ๒๙  การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้



- ๑๕ -

(๑) นําสงดวยตนเอง  

(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ

ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปน 

         วันสงรายงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒

                           วรรณรัตน  ชาญนุกูล

                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต   

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”  หมายความว่า  ตรวจสอบและรับรองการจัดการ 

พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
“โรงงานควบคุม”  หมายความว่า  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“อาคารควบคุม”  หมายความว่า  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม 

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

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

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

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

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

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน  ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

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

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

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

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

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
ให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดาํเนินการ  พร้อมส่ง 
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต  โดยระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวน

ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อารักษ์  ชลธาร์นนท ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

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



ส่งรายงานภายใน มนีาคม 2562

TSIC - ID :

รายงาน
การจัดการพลังงาน 

ประจ าปี 2561

ชื่อนิติบุคคล :
ชื่ออาคารควบคุม :

ร 

ภาพถ่ายอาคาร 
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     1.   ประธานคณะท างานด้านการจดัการพลังงาน

ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ด าเนิน

     การจัดการพลังงานให้เป็นไปตามทีก่ฎกระทรวงก าหนดทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................
      (.............................................................)
      วันที.่............./...................../.................

     2.   ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                    ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดการพลังงาน

     ให้เป็นไปตามทีก่ฎกระทรวงก าหนดทุกประการ

      ลงชื่อ...........................................................                 ลงชื่อ.........................................................
            (........................................................)                          (.................................................)
    ต าแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ            ต าแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
                 ทะเบียนเลขที.่......................                          ทะเบียนเลขที.่....................
              วันที.่........./................../..............                     วันที.่.........../................./..............

     3.   เจา้ของอาคารควบคุม

                    ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของอาคารควบคุม/ผู้รับมอบอ านาจ ขอรับรองว่าได้ด าเนินการจัดการพลังงานให้
   เป็นไปตามทีก่ฎกระทรวงก าหนดทุกประการ
  

ลงชื่อ.................................................................
      (..............................................................)
ต าแหน่ง ..............................................................
      วันที.่............./...................../.................

ใบค ารบัรองการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน

ของอาคารควบคุม



หน้า

ข้อมูลเบือ้งต้น 1
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
       ขั้นตอนที ่1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 3
       ขั้นตอนที ่2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้งต้น 7
       ขั้นตอนที ่3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 8
       ขั้นตอนที ่4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 10
       ขั้นตอนที ่5 การก าหนดเปา้หมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 27

และแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
       ขั้นตอนที ่6 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ 46

วิเคราะหก์ารปฏบิติัตามเปา้หมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

      ขั้นตอนที ่7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 78
      ขั้นตอนที ่8 การทบทวน วิเคราะหแ์ละแกไ้ขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 83

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอื่นๆ

สารบญั



1. ชื่อนิติบุคคล: 
ชื่ออาคารควบคุม: 
TSIC - ID:

2. ระบุกลุ่มอาคารควบคุม ดังนี้

3. ทีอ่ยู่อาคาร
เลขที่ ถนน ต าบล
อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร E : mail

4. ประเภทอาคาร
           ส านักงาน           โรงแรม           โรงพยาบาล           ศูนย์การค้า
           สถานศึกษา           อื่นๆ (ระบุ)  ....................................................

5. อาคารเร่ิมเปิดด าเนินการ เมื่อปี พ.ศ. .............
จ านวนพนักงาน            คน
จ านวน แผนก/ฝ่าย

6. จ านวนอาคารทัง้หมด : อาคาร (รายละเอียดจ านวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. ส าหรับอาคารประเภทโรงแรม

จ านวนห้องพักทัง้หมด ห้อง (รายละเอียดจ านวนห้องพักทีจ่ าหน่ายได้ แสดงในภาคผนวก ก.)

8. ส าหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล

จ านวนเตียงคนไข้ในทัง้หมด เตียง (รายละเอียดจ านวนเตียงคนไข้ใน แสดงในภาคผนวก ก.)

-                                                                                                           
-                                                                                                           

กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมที่ใช้เคร่ืองวดัไฟฟา้หรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้รวมกันน้อยกวา่สามพนักิโลวตัต์หรือสาม
พนัหา้ร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟา้ พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือ พลังงานส้ินเปลือง
อื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทยีบเทา่พลังงานไฟฟา้ต่ ากวา่หกสิบล้านเมกะจูล/ปี

-                                                                                                           

กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ)่ : อาคารควบคุมที่ใช้เคร่ืองวดัไฟฟา้หรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้รวมกันต้ังแต่สามพนักิโลวตัต์หรือสามพนั
หา้ร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟา้ พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงาน
ส้ินเปลืองอื่นๆ  โดยมีปริมาณพลังงานเทยีบเทา่พลังงานไฟฟา้ต้ังแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปขีึ้นไป

ขอ้มูลเบือ้งตน้

ขอ้มลูทัว่ไป
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9. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ทะเบียนเลขที่

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

(จ)

อนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
(ก) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

(ข)

พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การท างานในอาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์

เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคาร
ควบคุม

3.

2.

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

1.

คุณสมบัติ***ชื่อ - นามสกลุล าดับที่
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ขั้นตอนที ่1 คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสร้างคณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน

รูปที ่1-1  ผังโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

ขอ้มูลดา้นการจัดการพลังงาน

(ใส่ผังโครงสรา้งคณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน)
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1.2  การแตง่ตั้งคณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน และอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

(ใส่ค าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน)

รูปที ่1-2  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และอ านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบ
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1.3 วิธีการเผยแพรค่ณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพบั/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อืน่ๆ (ระบ)ุ …………….. 

      เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้
ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปนี้

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะท างานฯ วิธีการที่ 1)

(ก) .....(ให้ระบุวธิกีารเผยแพร่).............................

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
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หมายเหตุ : กรณีมวีิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน

รูปที ่1-3  ภาพการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพรค่ณะท างานฯ วิธีการที่ 2)

(ข) .............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)................................
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ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน้

ระดบั
คะแนน

นโยบายการอนุรักษ์
พลังงาน

การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ

ระบบขอ้มลูขา่วสาร ประชาสัมพันธ์ การลงทนุ

3

มีนโยบายและมีการสนับสนุน
เป็นคร้ังคราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
รายงานโดยตรงต่อคณะ 
กรรมการจัดการพลังงาน ซ่ึง
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานเป็นช่องทางหลัก
ในการด าเนินงาน

แจ้งผลการใช้พลังงานจาก
มิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ 
แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการ
ประหยัด

ให้พนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
และให้มีการประชา 
สัมพนัธอ์ย่างสม่ าเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลัก
ในการพจิารณาการลงทุน

2

ไม่มีการก าหนดนโยบายที่
ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
รายงานต่อคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับ
บัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เป็นผู้ด าเนินการ

ท ารายงานติดตามประเมิน ผล 
โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะ 
กรรมการเฉพาะกิจเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการต้ังงบประ มาณ

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน
รับทราบเป็นคร้ังคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี
ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว

1

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ท าไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมี
ขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบจ ากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็น
ทางการระหวา่งวศิวกรกับ
ผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้าน
ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานเพือ่ใช้
กันภายในฝ่ายวศิวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอย่าง
ไม่เป็นทางการเพือ่ส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

พจิารณาเฉพาะมาตรการที่
ลงทุนต่ า

0

ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้
พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและ
บัญชีการใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน

ไม่มีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพ การใช้
พลังงาน

หมายเหตุ:

    ตารางด้านบนได้

   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนื่องทุกๆปี จะท าให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปล่ียนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก............แผนก  ของจ านวนทั้งหมด...........แผนก หรือบุคลากรจ านวน..............คน

   จากทั้งหมด...................คน คิดเป็นร้อยละ ............

4

มีการจัดองค์กรและเป็น
โครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่าย
บริหารก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไวช้ัดเจน

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถน ามาใช้แทน

2. ในกรณีที่อาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้อาคารควบคุมจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการก็ได้ หากด าเนิน

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้งต้น
ปทีีด่ าเนินการประเมิน พ.ศ....................................

ตารางที ่2.1 การประเมินการจดัการพลังงานขององค์กร

มีการประสานงานระหวา่ง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
และทีมงานทุก ระดับอย่าง
 สม่ าเสมอ

ก าหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม 
ติดตามผล หาข้อผิดพลาด
ประเมินผล และควบคุมการใช้
งบประมาณ

ประชาสัมพนัธคุ์ณค่าของ
การประหยัดพลังงาน และ
ผลการด าเนินงานของการ
จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด
 โดยพจิารณาถึงความส าคัญ
ของโครงการ

มีนโยบายการจัด
การพลังงานจากฝ่ายบริหาร
และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายของบริษัท
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ขั้นตอนที ่3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสถานภาพการใช้
พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

เพือ่แสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้ก าหนด

ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรกัษ์พลังงาน

รูปที ่3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังประกาศนโยบายอนรัุกษพ์ลังงาน
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3.2 การเผยแพรน่โยบายอนุรกัษ์พลังงาน
       เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏบิัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ด าเนินการ
เผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปนี้
        วธิกีารเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน             

ติดประกาศ โปสเตอร์
จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน
จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….

   อื่นๆ (ระบ)ุ …………….. 

          

หมายเหตุ : กรณีมีวธิกีารเผยแพร่มากกวา่ 2 วธิกีาร อาคารสามารถเพิม่จ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิม่เติมใหค้รบถว้น

รปูที่ 3-2  ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ใส่เอกสารการเผยแพรน่โยบายอนุรกัษ์พลังงาน วิธีการที่ 1

(ก)   ……….(ให้ระบุวธิกีารเผยแพร่)……………….

ใส่เอกสารการเผยแพรน่โยบายอนุรกัษ์พลังงาน วิธีการที่ 2

(ข)   ………….(ให้ระบุวธิกีารเผยแพร่)…………….

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

(ก) การประเมินระดับองค์กร
(ข) การประเมินระดับการบริการ
(ค) การประเมินระดับเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์

โดยมีแนวทางด าเนินการดังต่อไปนี้
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4.1) การประเมินระดบัองค์กร
4.1.1) ขอ้มลูการใชอ้าคาร

    4.1.1.1) รายละเอยีดการใช้งานอาคาร (ส าหรับอาคารทกุประเภท)

ชั่วโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 -              -                  

2 -              -                  

3 -              -                  

4 -              -                  

5 -              -                  

-             -              -             -              -                 

หมายเหตุ  : (1)  พื้นที่ใช้สอยส าหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพกั พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)  พื้นที่ใช้สอยส าหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพกัแพทย์ หอพกัพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์

(3)  จ านวนห้องพกัที่จ าหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพกัที่ให้บริการคูณจ านวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพกัหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพกั

       หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจ านวนห้องพกัที่จ าหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 

(4)  จ านวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจ านวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน 

      เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจ านวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน  35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

       

       

ตารางที่ 4.1 รายละเอยีดการใช้งานอาคาร ในรอบป ี2560

รวม

พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ล าดบัที่ ชื่ออาคาร
ป ีพ.ศ. 

ที่เปดิใชง้าน

เวลาท างาน
(1) พ้ืนที่ใชส้อย (2)

พ้ืนที่จอดรถ
ในตวัอาคาร

(3)=(1)+(2)
รวม
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ส าหรับอาคารประเภท
โรงแรม

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมป่รับอากาศ รวม จ านวนหอ้งพกัที่จ าหนา่ยได้ จ านวนคนไขน้อก จ านวนคนไขใ้น
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (หอ้ง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

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

- - - รวม

4.1.1.2) การใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้งานจริงในแต่ละเดือน

ตารางที ่4.2 รายละเอยีดการใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2560

เดือน

ส าหรับอาคารทกุประเภท ส าหรับอาคารประเภท
การใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ใชส้อยที่ใชง้านจริง โรงพยาบาล
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4.1.2) ขอ้มลูระบบไฟฟ้า
               4.1.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าป ี2561

หมายเลข หมายเลข ประเภท อัตรา
ผู้ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองวดัไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

     ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว
     TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

    ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

    ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จ านวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จ านวน ตัว

0 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้า

รวม

ล าดับที่
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4.1.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟา้ในรอบป ี2560

อัตราการใช้ไฟฟ้า -            หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเครื่องวดัไฟฟ้า

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใชจ้า่ย ปริมาณ ค่าใชจ้า่ย

(กโิลวตัต์) (กโิลวตัต์) (กโิลวตัต์) (บาท) (กโิลวตัต์-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ก.พ. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

มี.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

เม.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

พ.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

มิ.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ก.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ส.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ก.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ต.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

พ.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ธ.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-                 -                    -                      -                      -                         

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
หมายเหตุ: กรณีอตัรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอตัรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอตัรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเคร่ืองวดัไฟฟ้ามากกวา่ 1 เคร่ือง ให้เพิ่มจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวดัไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กโิลวตัต์-ชั่วโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กโิลวตัต์) x 24 (ชม./วนั) X จ านวนวนัในแต่ละเดือน (วนั)

Power Factor (PF) =         ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กโิลวตัต์)

( kW2 ) +  (KVAR2 )

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟา้ในรอบป ี2560

เดือน
พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

-                                                

กโิลวาร์ Power Factor

-                                                                                   

เฉลี่ย

ค่าตัวประกอบภาระ 
(เปอร์เซ็นต์)

รวม

ค่าไฟฟ้ารวม
 (บาท)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    
(บาท/กโิลวตัต์-ชั่วโมง)

x  100 
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4.1.3) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวยีนในรอบป ี2560

ชนดิ หนว่ย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานที่ใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจลู/หนว่ย) (เมกะจลู)

น้ ามันเตา ลิตร - 39.77 - 

(ชนดิ.........) บาท - 

ลิตร - 36.42 - 

บาท - 

กโิลกรัม - 50.23 - 

บาท - 

ล้านบทียีู - 1,055.00 - 

บาท - 

ถ่านหนิ ตัน - 26,370.00 - 

(ชนดิ.....) บาท - 

ไอน้ าที่ซ้ือ ตัน - - 

(.....บาร์/.......๐C) บาท - 

หนว่ย (ระบ)ุ - - 

บาท - 

-                    

หนว่ย (ลบ. ม.) - - 

บาท - 

-               
-               

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

ตารางที ่4.4 ขอ้มูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2560

น้ ามันดีเซล

กา๊ซปโิตรเลียม
เหลว

พลังงาน
หมุนเวยีน

ปริมาณการใช้

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

อื่นๆ (ระบ)ุ

กา๊ซธรรมชาติ

รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด
รวมการใช้พลังงานหมุนเวยีน
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4.1.4) ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2560
          ผลิตใช้เองภายในอาคาร            

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

- - 

เดือน
   ปริมาณพลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้ 

(กิโลวตัต์ - ชั่วโมง)

- 

หมายเหตุ
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวตัต์)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก

        ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน

รวม

ตารางที ่4.5 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2560

ชั่วโมง
การเดินเคร่ือง

(ชั่วโมง)
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4.1.5) ขอ้มลูสัดส่วนการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2560

กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ประเมนิ ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ #DIV/0!
ปรับอากาศแบบแยกส่วน #DIV/0!

แสงสว่าง #DIV/0!
อื่นๆ #DIV/0!
รวม -                        #DIV/0!

ตารางที ่4.6 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2560

ระบบ
การใชพ้ลังงานไฟฟ้า วิธีการ
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4.1.6) ขอ้มลูสัดส่วนการใชพ้ลังงานความร้อนในรอบปี 2560

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมนิ ตรวจวัด
หม้อไอน้ า #DIV/0!

หม้อต้มน้ ามันร้อน #DIV/0!

รวม - #DIV/0!

ตารางที ่4.7 สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบป ี2560

การใชพ้ลังงานเชื้อเพลิง
ระบบ อุปกรณ์

วิธกีาร
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4.2 การประเมนิระดบัการบริการ
                         4.2.1 ค่าการใชพ้ลังงานจ าเพาะของพ้ืนทีใ่ชส้อย 

ความรอ้น

(เมกะจูล)

Jan-60 -                -                      

Feb-60 -                -                      

Mar-60 -                -                      

Apr-60 -                -                      

May-60 -                -                      

Jun-60 -                -                      

Jul-60 -                -                      

Aug-60 -                -                      

Sep-60 -                -                      

Oct-60 -                -                      

Nov-60 -                -                      

Dec-60 -                -                      

รวม -                -                      

เฉลี่ย -                -                      

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวตัต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจลู/กิโลวตัต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจลู)
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร)

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

#DIV/0!

-                    

#DIV/0!

เดือน
พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้

งานจรงิ
(ตารางเมตร)

ปรมิาณพลังงานที่ใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต-์ชั่วโมง)

-                    

-                    

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-                    

                  ตารางที ่4.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้งานจริงในรอบปี 2560

(เมกะจูล/ตารางเมตร)

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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               4.2.2  ค่าการใชพ้ลังงานจ าเพาะของจ านวนคนไขใ้น (กรณีโรงพยาบาล)

ตารางที ่4.9 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนคนไข้ใน ในรอบปี 2560

ความรอ้น

(เมกะจูล)

Jan-60 -                  -                      

Feb-60 -                  -                      

Mar-60 -                  -                      

Apr-60 -                  -                      

May-60 -                  -                      

Jun-60 -                  -                      

Jul-60 -                  -                      

Aug-60 -                  -                      

Sep-60 -                  -                      

Oct-60 -                  -                      

Nov-60 -                  -                      

Dec-60 -                  -                      

รวม -                  -                      

เฉลี่ย -                  -                      

     หมายเหตุ: ค่าการใชพ้ลังงานจ าเพาะ (SEC)   =    ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กโิลวตัต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจลู/กโิลวตัต์-ชั่วโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจลู)

เดือน
จ านวนคนไข้ใน 

(เตียง-วัน)

ปรมิาณพลังงานที่ใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต-์ชั่วโมง)

#DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

จ านวนคนไข้ใน (เตียง-วนั)

(เมกะจูล/เตียง-วัน)

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

#VALUE!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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             4.2.3  ค่าการใชพ้ลังงานจ าเพาะของจ านวนห้องทีจ่ าหน่ายได ้(กรณีโรงแรม)

ตารางที ่4.10 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนห้องทีจ่ าหน่ายได้ในรอบปี 2560

ความรอ้น

(เมกะจูล)

Jan-60 -                 

Feb-60 -                 

Mar-60 -                 

Apr-60 -                 

May-60 -                 

Jun-60 -                 

Jul-60 -                 

Aug-60 -                 

Sep-60 -                 

Oct-60 -                 

Nov-60 -                 

Dec-60 -                 

รวม -                -                      

เฉลี่ย -                -

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า(กิโลวตัต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจลู/กิโลวตัต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจลู)

เดือน
จ านวนหอ้งที่
จ าหน่ายได้ 
(หอ้ง-วัน)

ปรมิาณพลังงานที่ใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต-์ชั่วโมง)

-

จ านวนห้องที่จ าหน่ายได้ (ห้อง-วนั)

-                    

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/หอ้ง-วัน)

#VALUE!

#DIV/0!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!
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     เปรียบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลงังานหรือดชันีการใชพ้ลงังานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคาร  
หรือเปรียบเทียบขอ้มูลการใชพ้ลงังานกับอาคารอ่ืน  (ถ้ามี)

รูปที่ 4-1 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงาน
เทียบกบัค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการ
ใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบ
ข้อมูล (ถ้ามี)) 
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4.3 การประเมนิระดบัเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
                การค้นหาการใช้พลังงานทีม่ีนัยส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนินการโดยการตรวจวัดหา

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเคร่ืองจักร/
อุปกรณ์หลักทีม่ีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังนี้
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       4.3.1 การประเมนิศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณท์ี่มนัียส าคัญ เพ่ือน าไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนยัส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนนิการโดยการ
         ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการท างาน และวิเคราะหห์าค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน

         ในแต่ละเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังนี้
น้อ

ยท
ีสุ่ด
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  (
2 

คะ
แน

น)
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  (
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           หมายเหตุ 1. เคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ทีม่ีคะแนนรวมมาก ถือวา่มีความส าคัญในการน าไปก าหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

                 2.  กรณีมีหลายแผนกให้เพิม่ตารางตามจ านวนแผนกทีม่ีการใช้พลังงาน  

                 3.  แนวทางนี้เป็นข้อแนะน าเท่านั้น ท่านสามารถใช้วธิกีารอื่นในการประเมินทีม่ีค่านี้ได้ เช่น การตรวจวดั การใช้งานจริง

 แบบประเมนิการใชพ้ลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณห์ลัก

          แผนก…...……………………………………… วนัที ่……………………….….....

เครื่องจักร/อุปกรณ์
หลัก

ประเภท
พลังงาน

(1) ปริมาณการใช้พลังงาน (2) ชั่วโมงการใช้งาน (3) ศักยภาพการปรับปรุง

คะ
แน

นร
วม

  (
1)

 x
 (2

) x
 (3

)

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ
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ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Chiller  
 
 

ปรับอากาศแบบแยกส่วน Split Type  
 
 

ระบบแสงสวา่ง หลอดฟลูออเรสเซนต์  
หลอดแสงจนัทร์  

 
ระบบอื่นๆ  

 
 
 
 

หน่วย

พิกดั

จ านวน
อายกุารใช้
งาน (ปี)

ชั่วโมง
ใชง้าน
เฉล่ีย/ปี

ตารางที่ 4.11 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2560

ระบบที่ใชพ้ลังงาน
    ชื่อเคร่ืองจกัร/

อปุกรณ์หลัก ขนาด หน่วย

ค่าประสิทธภิาพหรือสมรรถนะ

ค่าพิกดั
ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า

(กโิลวตัต์-ชั่วโมง/ปี)

ใชง้านจริง

สัดส่วนการ
ใชพ้ลังงาน
ในระบบ

หมายเหตุ
หน่วย

การสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้า 

(กโิลวตัต์-ชั่วโมง/ปี)
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หมอ้ไอน้ า  
 
 

หมอ้ต้มน้ ามนัร้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าประสิทธภิาพหรือสมรรถนะ
ชั่วโมง
ใชง้าน
เฉล่ีย/ปี หน่วย

ปริมาณการ
ใชพ้ลังงานความ

ร้อน
(เมกะจลู/ปี)

ตารางที่ 4.12 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2560

ระบบที่ใชพ้ลังงาน
    ชื่อเคร่ืองจกัร/

อปุกรณ์หลัก

พิกดั

จ านวน
ขนาด

หมายเหตุ
อายกุารใช้
งาน (ปี) หน่วย

สัดส่วนการ
ใชพ้ลังงาน
ในระบบชนิด

การสูญเสีย
พลังงานความร้อน 

(เมกะจลู/ปี)หน่วย ค่าพิกดั หน่วย

การใชเ้ชื้อเพลิง

ใชง้านจริง
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ขั้นตอนที ่5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารควบคุมได้ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปนี้

5.1 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
     เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ค่าเป้าหมาย

          

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที ่1
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที ่2
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที ่3

หมายเหตุ : กรณีเลือกเปา้หมายการอนรัุกษพ์ลังงานเปน็ค่าการใช้พลังงานต่อหนว่ยบริการ และมหีลายบริการให้

ระบใุหค้รบตามบริการที่อาคารด าเนนิการ

การก าหนดเป้าหมาย
ร้อยละทีล่ดลงของปริมาณพลังงานทีใ่ช้เดิม
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กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเชื้อเพลิง บาท/ปี

ด้านไฟฟา้
1 -        -               -               #DIV/0! -        #DIV/0!
2
3
4
5

รวมด้านไฟฟา้ -        -               -               -               -            #DIV/0! -        #DIV/0!
ด้านความร้อน

1
2
3
4
5

รวมด้านความร้อน -        -               -               -               -            -        
หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย #DIV/0! บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2560)

3. อัตราค่าเชื้อเพลิง บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2560)

ระยะ
เวลา

คืนทนุ (ป)ี
มาตรการ

ล าดับ
ที่

เปา้หมายการประหยัด
ไฟฟา้ เชื้อเพลิง

ตารางที ่5.1 มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2561

ร้อยละ
ผลประหยัด

เงินลงทนุ
(บาท)
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เร่ิมต้น ส้ินสุด
(เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางที ่5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจ าปี 2561

ล าดับ
ที่

มาตรการ วตัถุประสงค์
ระยะเวลา

เงินลงทนุ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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เร่ิมต้น ส้ินสุด
(เดือน/ป)ี (เดือน/ป)ี

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางที ่5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจ าปี 2561

ล าดับ
ที่

มาตรการ วตัถุประสงค์
ระยะเวลา

เงินลงทนุ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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1) มาตรการล าดับที่:
2) ชื่อมาตรการ:
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง
4) อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
5) จ านวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
6) สถานที่ปรับปรุง:
7) สาเหตุการปรับปรุง:

กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี
8) การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
9) การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
10) ผลประหยัด -      -                    -                    
11) เงินลงทนุทั้งหมด บาท
12) ระยะเวลาคืนทนุ #DIV/0! ปี
13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

(อธบิายสภาพของเคร่ืองจักรเดิมก่อนปรับปรุง โดยระบชุนิดขนาด จ านวน อายุการใช้งาน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วธิกีารตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(อธบิายวธิกีารได้มาของตัวเลขผลการประหยัดพลังงาน เช่น ได้จากการประเมินค่าตามสเปค็อุปกรณ์ประกอบการค านวณ
หรือได้จากการใช้เคร่ืองมือตรวจวดัประกอบการค านวณ)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการดา้นไฟฟ้า)

(ยกข้อมูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรกัษ์พลังงาน
(ส าหรบัมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)

(ใส่ภาพก่อนด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่5-1 ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ
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1) มาตรการล าดับที่:
2) ชื่อมาตรการ:
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง
4) อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
5) จ านวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
6) สถานที่ปรับปรุง:
7) สาเหตุการปรับปรุง:

กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี
8) การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
9) การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
10) ผลประหยัด -      -                    -                    
11) เงินลงทนุทั้งหมด บาท
12) ระยะเวลาคืนทนุ #DIV/0! ปี
13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

(อธบิายสภาพของเคร่ืองจักรเดิมก่อนปรับปรุง โดยระบชุนิดขนาด จ านวน อายุการใช้งาน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วธิกีารตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(อธบิายวธิกีารได้มาของตัวเลขผลการประหยัดพลังงาน เช่น ได้จากการประเมินค่าตามสเปค็อุปกรณ์ประกอบการค านวณ
หรือได้จากการใช้เคร่ืองมือตรวจวดัประกอบการค านวณ)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการดา้นไฟฟ้า)

(ยกข้อมูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรกัษ์พลังงาน
(ส าหรบัมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)

(ใส่ภาพก่อนด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่5-2 ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ
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1) มาตรการล าดับที่:
2) ชือ่มาตรการ:
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง
4) อปุกรณ์ที่ปรับปรุง:
5) จ านวนอปุกรณ์ที่ปรับปรุง:
6) สถานที่ปรับปรุง:
7) สาเหตุการปรับปรุง:

ลิตร/ปี เมกะจลู/ปี บาท/ปี
8) การใชพ้ลังงานกอ่นการปรับปรุง 
9) การใชพ้ลังงานหลังการปรับปรุง
10) ผลประหยดั -                   -                   -                   
11) เงินลงทุนทั้งหมด บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน #DIV/0! ปี
13) รายละเอยีดการด าเนินการปรับปรุง:

(อธิบายสภาพของเคร่ืองจกัรเดิมกอ่นปรับปรุง โดยระบุชนิดขนาด จ านวน อายกุารใชง้าน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังปรับปรุง
(อธิบายวิธีการได้มาของตัวเลขผลการประหยดัพลังงาน เชน่ ได้จากการประเมินค่าตามสเป็คอปุกรณ์ประกอบการค านวณ
หรือได้จากการใชเ้คร่ืองมือตรวจวัดประกอบการค านวณ)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน)

(ยกขอ้มูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรกัษ์พลังงาน
(ส าหรบัมาตรการด้านความรอ้น) (ต่อ)

(ใส่ภาพก่อนด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่5-3 ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง

38



16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ
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1) มาตรการล าดับที่:
2) ชือ่มาตรการ:
3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง
4) อปุกรณ์ที่ปรับปรุง:
5) จ านวนอปุกรณ์ที่ปรับปรุง:
6) สถานที่ปรับปรุง:
7) สาเหตุการปรับปรุง:

ลิตร/ปี เมกะจลู/ปี บาท/ปี
8) การใชพ้ลังงานกอ่นการปรับปรุง 
9) การใชพ้ลังงานหลังการปรับปรุง
10) ผลประหยดั -                   -                   -                   
11) เงินลงทุนทั้งหมด บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน #DIV/0! ปี
13) รายละเอยีดการด าเนินการปรับปรุง:

(อธิบายสภาพของเคร่ืองจกัรเดิมกอ่นปรับปรุง โดยระบุชนิดขนาด จ านวน อายกุารใชง้าน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยดัหลังปรับปรุง
(อธิบายวิธีการได้มาของตัวเลขผลการประหยดัพลังงาน เชน่ ได้จากการประเมินค่าตามสเป็คอปุกรณ์ประกอบการค านวณ
หรือได้จากการใชเ้คร่ืองมือตรวจวัดประกอบการค านวณ)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน)

(ยกขอ้มูลจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรกัษ์พลังงาน
(ส าหรบัมาตรการด้านความรอ้น) (ต่อ)

(ใส่ภาพก่อนด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่5-4 ภาพก่อนด าเนนิการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการค านวณประกอบ
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5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

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

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

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

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลที่รับผิดชอบกจิกรรม

ล าดับที่ กิจกรรม

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที ่5.5 แผนกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2561

กลุ่ม
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จ านวนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ตารางที ่5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2561

ผู้รับผิดชอบ
เดือน

ล าดับที่ หลักสูตร
กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม
จ านวน

ผู้เข้าอบรม
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5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

     วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน
จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….

   อื่นๆ (ระบุ) …………….. 

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทีแ่สดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

(ข) ..............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)...............

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

ใส่เอกสารการเผยแพรแ่ผนการฝึกอบรม วิธีการที่ 2

ใส่เอกสารการเผยแพรแ่ผนการฝึกอบรม วิธีการที่ 1

หมายเหตุ : กรณีมวีิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน

      เพือ่ให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมด าเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปนี้

รูปที ่5-5 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรม
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     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทีแ่สดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : กรณีมวีิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน

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

ใส่เอกสารการเผยแพรแ่ผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
วิธีการที่ 1

ใส่เอกสารการเผยแพรแ่ผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
วิธีการที่ 2

(ข) ..............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)..............

รูปที ่5-6 ภาพการเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ขัน้ตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผนอนุรกัษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
          การปฏบิตัิตามเปา้หมายและแผนอนุรกัษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม

          และกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน
6.1 สรุปผลการตดิตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะท างานด้านการจดัการพลังงานได้ด าเนนิการติดตามความก้าวหนา้ของการปฏบิติัตามมาตรการและแผน

อนรัุกษ์พลังงนทีก่ าหนดไว้ โดยผลการด าเนนิการสรุปได้ดังต่อไปนี้

ล าดับที่ มาตรการ หมายเหตุ
          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก

         ล่าช้า เนื่องจาก

ตารางที ่6.1 สรุปผลการติดตามการด าเนนิการตามแผนอนรัุกษ์พลังงาน

สถานภาพการด าเนินการ
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ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน
ที่ใช้เดิม
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 1
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 2
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 3

การตรวจสอบการปฏบิัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

การติดตามการด าเนินการ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ที่เกิดขึ้นจริง

-                                          

ตารางที่ 6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

-                                          

-                                          

-                                          
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ชื่อมาตรการ:
มาตรการล าดับที่: จากจ านวนทั้งหมด: มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ
ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ไฟฟ้า

สถานภาพ
การด าเนินการ ไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ เงนิลงทุน

ตารางที ่6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏบิติัตามเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ผลการอนุรักษ์พลงังาน
ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

- - - - 
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ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการล าดับที:่  .......................................................................  

ภาพหลังด าเนนิการปรับปรุง

แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจรงิ
(ส าหรบัมาตรการด้านไฟฟ้า)

(ใส่ภาพหลังด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่6-1 หลังด าเนนิการปรับปรุง
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แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่กิดขึ้นจริง (มาตรการดา้นไฟฟ้า)
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ชื่อมาตรการ:
มาตรการล าดับที่: จากจ านวนทั้งหมด: มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ
ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้นระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

- - - - 

ตารางที ่6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏบิติัตามเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงนิลงทุน ผลการอนุรักษ์พลงังาน
ตามเป้าหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟ้า ไฟฟ้า
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ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการล าดับที:่  .......................................................................  

ภาพหลังด าเนนิการปรับปรุง

แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจรงิ
(ส าหรบัมาตรการด้านไฟฟ้า)

(ใส่ภาพหลังด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่6-2 หลังด าเนนิการปรับปรุง
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แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่กิดขึ้นจริง (มาตรการดา้นไฟฟ้า)
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ชื่อมาตรการ:
มาตรการล าดับที่: จากจ านวนทัง้หมด: มาตรการ

ตามแผน ที่เกดิขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ
ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นระหว่างด าเนนิการ :

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ :

ตารางที ่6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏบิติัตามเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตามเป้าหมาย ที่เกดิขึ้นจริง

เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง
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ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการล าดับที:่  .................................................................................... 

ภาพหลังด าเนนิการปรับปรุง

แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจรงิ
(ส าหรบัมาตรการด้านความรอ้น)

(ใส่ภาพหลังด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่6-3 หลังด าเนนิการปรับปรุง
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แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่กิดขึ้นจริง (มาตรการดา้นความร้อน)
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ชื่อมาตรการ:
มาตรการล าดับที่: จากจ านวนทัง้หมด: มาตรการ

ตามแผน ที่เกดิขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง
ด าเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

  ด าเนินการ
ตามแผน

      ไม่ได้ด าเนินการ
ล่าช้า

หมายเหตุ: ระบมุาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปญัหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นระหว่างด าเนนิการ :

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ :

ตารางที ่6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหก์ารปฏบิติัตามเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน
ส าหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ตามเป้าหมาย ที่เกดิขึ้นจริง

เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง
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ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการล าดับที:่  .................................................................................... 

ภาพหลังด าเนนิการปรับปรุง

แสดงวิธีการค านวณประกอบ

(แสดงวิธีการค านวณอย่างละเอียด)

รายละเอียดผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจรงิ
(ส าหรบัมาตรการด้านความรอ้น)

(ใส่ภาพหลังด าเนินการปรบัปรงุ)

รูปที ่6-4 หลังด าเนนิการปรับปรุง
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แสดงวิธีการค านวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่กิดขึ้นจริง (มาตรการดา้นความร้อน)
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6.2 ผลการตดิตามการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนุรักษ์พลงังาน

ล าดับ
ที่

ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม
จ านวน
ผู้เขา้
อบรม

หมายเหตุ

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจาก

         ล่าชา้ เนือ่งจาก

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจาก

         ล่าชา้ เนือ่งจาก

ภาพ/หลักฐานแสดงการฝึกอบรม

ตารางที ่6.5 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม

สถานภาพการด าเนินการ

(ใส่ภาพ/หลักฐานแสดงการฝึกอบรม)

รูปที ่6-5 ภาพแสดงการฝึกอบรม
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ล าดับ
ที่

ชื่อกจิกรรม
เพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน

จ านวน
ผู้เขา้

กจิกรรม
หมายเหตุ

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจาก

         ล่าช้า เนือ่งจาก

          ด าเนินการตามแผน
          ไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจาก

         ล่าช้า เนือ่งจาก

ภาพ/หลักฐานแสดงกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รูปที่ 6-6 ภาพแสดงกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(ใส่ภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการด าเนินการ
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6.3  ขอ้มลูทางดา้นพลงังานในรอบป ี2561
6.3.1) ขอ้มลูการใชอ้าคารในรอบป ี2561

    6.3.1.1) รายละเอยีดการใช้งานอาคาร (ส าหรับอาคารทกุประเภท)

ชั่วโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 -              -               
2 -              -               
3 -              -               
4 -              -               
5 -              -               

-             -              -             -              -              

หมายเหตุ  : (1)  พื้นที่ใช้สอยส าหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพกั พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)  พื้นที่ใช้สอยส าหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพกัแพทย์ หอพกัพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์

(3)  จ านวนห้องพกัที่จ าหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพกัที่ให้บริการคูณจ านวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพกัหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพกั

       หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจ านวนห้องพกัที่จ าหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 

(4)  จ านวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจ านวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน 

      เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจ านวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งส้ิน  35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

       

รวม

ตารางที่ 6.7 รายละเอยีดการใช้งานอาคาร ในรอบป ี2561

ล าดบัที่ ชื่ออาคาร
ป ีพ.ศ. 

ที่เปดิใชง้าน

เวลาท างาน
พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พ้ืนที่ใชส้อย (2)
พ้ืนที่จอดรถ
ในตวัอาคาร

(3)=(1)+(2)
รวม
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ส าหรับอาคารประเภท
โรงแรม

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมป่รับอากาศ รวม จ านวนหอ้งพกัที่จ าหนา่ยได้ จ านวนคนไขน้อก จ านวนคนไขใ้น
(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (หอ้ง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

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

- - - 

6.3.1.2) การใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้งานจริงในแต่ละเดือน

รวม

การใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ใชส้อยที่ใชง้านจริง
ส าหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

ตารางที ่6.8 รายละเอยีดการใช้ประโยชน์พืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2561

ส าหรับอาคารทกุประเภท

เดือน
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6.3.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบป ี2561

อัตราการใช้ไฟฟ้า -            หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเครื่องวดัไฟฟ้า

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใชจ้า่ย ปริมาณ ค่าใชจ้า่ย

(กโิลวตัต์) (กโิลวตัต์) (กโิลวตัต์) (บาท) (กโิลวตัต์-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ก.พ. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

มี.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

เม.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

พ.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

มิ.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ก.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ส.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ก.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ต.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

พ.ย. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ธ.ค. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-                 -                    -                      -                   -                         

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
หมายเหตุ: กรณีอตัรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอตัรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอตัรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเคร่ืองวดัไฟฟ้ามากกวา่ 1 เคร่ือง ให้เพิ่มจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวดัไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กโิลวตัต์-ชั่วโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กโิลวตัต์) x 24 (ชม./วนั) X จ านวนวนัในแต่ละเดือน (วนั)

Power Factor (PF) =         ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กโิลวตัต์)

( kW2 ) +  (KVAR2 )

ตารางที่ 6.9 ข้อมูลการใช้ไฟฟา้ในรอบป ี2561

เดือน
พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้ารวม
 (บาท)

ค่าตัวประกอบภาระ 
(เปอร์เซ็นต์)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    
(บาท/กโิลวตัต์-ชั่วโมง)

-                                                -                                                                              

รวม

เฉลี่ย

กโิลวาร์ Power Factor

x  100 x  100 
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6.3.3) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวยีนในรอบป ี2561

ชนดิ หนว่ย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานที่ใช้ มูลค่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจลู/หนว่ย) (เมกะจลู)

น้ ามันเตา ลิตร - 39.77 - 

(ชนดิ.........) บาท - 

ลิตร - 36.42 - 

บาท - 

กโิลกรัม - 50.23 - 

บาท - 

ล้านบทียีู - 1,055.00 - 

บาท - 

ถ่านหนิ ตัน - 26,370.00 - 

(ชนดิ.....) บาท - 

ไอน้ าที่ซ้ือ ตัน - - 

(.....บาร์/.......๐C) บาท - 

หนว่ย (ระบ)ุ - - 

บาท - 

-                    

หนว่ย (ลบ. ม.) - - 

บาท - 

-               
-               

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

น้ ามันดีเซล

กา๊ซปโิตรเลียม
เหลว

กา๊ซธรรมชาติ

อื่นๆ (ระบ)ุ

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

พลังงาน
หมุนเวยีน

รวมการใช้พลังงานหมุนเวยีน
รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด

ตารางที ่6.10 ขอ้มูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561

ปริมาณการใช้

65



กราฟแสดงการเปรียบเทยีบข้อมูลการใช้พลังงาน

รูปที่ 6-5  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ป ี2560 และป ี2561

รูปที่ 6-6  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงรายเดือน ป ี2560 และป ี2561
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1.20

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

kWh ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561 

ปี2560 

ปี2561 

เดือน 

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

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

การใช้พลังงานความร้อน 

ปี2560 

ปี2561 

เดือน 

MJ 
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6.3.4) ขอ้มลูปริมาณการใชเ้ชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561
           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

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

- - รวม - 

        ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน

ตารางที ่6.11 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561

เดือน
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวตัต์)
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก ชั่วโมง

การเดินเคร่ือง
(ชั่วโมง)

   ปริมาณพลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้ 
(กิโลวตัต์ - ชั่วโมง)

หมายเหตุ
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รูปที่ 6-7 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และ 2561
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปี 2560 

ปี 2561 

MJ 

เดือน 

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน 2 ปี) 
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6.3.5) ขอ้มลูสัดส่วนการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2561

กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี ร้อยละ ประเมนิ ตรวจวัด
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ #DIV/0! P

ปรับอากาศแบบแยกส่วน #DIV/0! P

แสงสว่าง #DIV/0! P

อื่นๆ #DIV/0! P

รวม -                        #DIV/0!

ตารางที ่6.12 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561

ระบบ
การใชพ้ลังงานไฟฟ้า วิธีการ
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6.3.6) ขอ้มลูสัดส่วนการใชพ้ลังงานความร้อนในรอบปี 2561

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมนิ ตรวจวัด
หม้อไอน้ า #DIV/0!

หม้อต้มน้ ามันร้อน #DIV/0!

รวม - #DIV/0!

ตารางที ่6.13 สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบป ี2561

ระบบ อุปกรณ์
การใชพ้ลังงานเชื้อเพลิง วิธกีาร
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สัดส่วนการใช้พลังงาน ป ี2560 สัดส่วนการใช้พลังงาน ป ี2561

รูปที ่6-9 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟา้ ป ี2560 และ 2561

รูปที ่6-10 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ป ี2560 และ 2561

รูปที ่6-8 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบสัดส่วนการใช้พลังงาน ป ี2560 และ 2561

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

ปี 2560 

ปี 2561 

kWh 

ระบบ 

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

หม้อไอน ้ำ หม้อต้มน ้ำมันร้อน 

ปี 2560 

ปี 2561 

ระบบ 

MJ 

ปี 2560 ปี 2561 

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานไฟฟ้า 2 ปี) 
 

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานความร้อน 2 ปี) 
 

(ใส่กราฟวงกลมสัดส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้า-ความร้อน ปี 2560) 

(ใส่กราฟวงกลมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า-ความร้อน ปี 2561) 
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6.3.7) เปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงังานจ าเพาะ (SEC)
                         6.3.7.1  ค่าการใชพ้ลงังานจ าเพาะของพ้ืนทีใ่ชส้อย (ทุกกรณ)ี

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจลู) (เมกะจลู)

Jan-60 -                -                      Jan-61 -              -              

Feb-60 -                -                      Feb-61 -              -              

Mar-60 -                -                      Mar-61 -              -              

Apr-60 -                -                      Apr-61 -              -              

May-60 -                -                      May-61 -              -              

Jun-60 -                -                      Jun-61 -              -              

Jul-60 -                -                      Jul-61 -              -              

Aug-60 -                -                      Aug-61 -              -              

Sep-60 -                -                      Sep-61 -              -              

Oct-60 -                -                      Oct-61 -              -              

Nov-60 -                -                      Nov-61 -              -              

Dec-60 -                -                      Dec-61 -              -              

รวม -                -                      รวม -              -              

เฉลี่ย -                -                      เฉลี่ย -              -              

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟา้ (กิโลวตัต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวตัต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
พื้นที่ใชส้อยที่ใชง้านจริง (ตารางเมตร)

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

-                    

#DIV/0!

-                    

-                    

เดอืน
พ้ืนที่ใชส้อยที่ใช้

งานจริง
(ตารางเมตร)

ปริมาณพลงังานที่ใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวตัต์-ชั่วโมง)

                  ตารางที ่6.14 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพืน้ทีใ่ช้สอยทีใ่ช้งานจริงในรอบปี 2560 และปี 2561

ค่าการใชพ้ลงังานจ าเพาะ (SEC)
เดอืน

พ้ืนที่ใชส้อยที่
ใชง้านจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลงังานที่ใช้ ค่าการใชพ้ลงังานจ าเพาะ (SEC)

(เมกะจลู/ตารางเมตร)
ไฟฟ้า

(เมกะจลู/ตารางเมตร)
(กิโลวตัต์-ชั่วโมง)

-                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

-                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0!

-                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!

#DIV/0! -                             #DIV/0!
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รูปที ่6-11 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของพืน้ทีใ่ช้สอยในรอบปี 2560 และปี 2561

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

MJ/ตารางเมตร ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2560 และปี 2561 

ปี2560 

ปี2561 

เดือน 
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             6.3.7.2  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนคนไข้ใน (กรณโีรงพยาบาล)

ตารางที่ 6.15 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนคนไขใ้น ในรอบปี 2560 และปี 2561

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

Jan-60 -                 -                     Jan-61 -                

Feb-60 -                 -                     Feb-61 -                

Mar-60 -                 -                     Mar-61 -                

Apr-60 -                 -                     Apr-61 -                

May-60 -                 -                     May-61 -                

Jun-60 -                 -                     Jun-61 -                

Jul-60 -                 -                     Jul-61 -                

Aug-60 -                 -                     Aug-61 -                

Sep-60 -                 -                     Sep-61 -                

Oct-60 -                 -                     Oct-61 -                

Nov-60 -                 -                     Nov-61 -                

Dec-60 -                 -                     Dec-61 -                

รวม -                 -                     รวม -               -           

เฉลีย่ -                 -                     เฉลีย่ -               #DIV/0!

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)   =    ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กโิลวตัต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจูล/กโิลวตัต์-ชั่วโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

-                    

#DIV/0!

จ านวนคนไขใ้น (เตียง-วัน)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

เดือน
จ านวนคนไข้ใน 

(เตียง-วัน)

ปริมาณพลังงานทีใ่ช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต-์ชัว่โมง)

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)
จ านวนคนไข้ใน

 (เตียง-วัน)

ปริมาณพลังงานทีใ่ช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/เตียง-วัน)
ไฟฟ้า

(เมกะจูล/เตียง-วัน)
(กิโลวัตต-์ชัว่โมง)

เดือน

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#VALUE!

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

 #VALUE!

#DIV/0!

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#DIV/0!  

-                    #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!
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รูปที ่6-12 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนคนไข้ในในรอบปี 2560 และปี 2561
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0.90

1.00

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

MJ/เตียง-วัน ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2560 และปี 2561 

ปี 2560 

ปี 2561 

เดือน 
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             6.3.7.3  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนห้องที่จ าหน่ายได้ (กรณีโรงแรม)

ตารางที่ 6.16 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจ านวนห้องที่จ าหน่ายได้ในรอบปี 2560 และปี 2561

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

Jan-60 -                -                     Jan-61 -                

Feb-60 -                -                     Feb-61 -                

Mar-60 -                -                     Mar-61 -                

Apr-60 -                -                     Apr-61 -                

May-60 -                -                     May-61 -                

Jun-60 -                -                     Jun-61 -                

Jul-60 -                -                     Jul-61 -                

Aug-60 -                -                     Aug-61 -                

Sep-60 -                -                     Sep-61 -                

Oct-60 -                -                     Oct-61 -                

Nov-60 -                -                     Nov-61 -                

Dec-60 -                -                     Dec-61 -                

รวม -                -                     รวม -               -                 

เฉลี่ย -                -                     เฉลี่ย -               #DIV/0!

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า(กโิลวตัต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจูล/กโิลวตัต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

-                    

#DIV/0!

จ านวนห้องที่จ าหน่ายได้ (ห้อง-วนั)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

เดือน
จ านวนห้องที่
จ าหน่ายได้ 
(ห้อง-วัน)

ปริมาณพลังงานที่ใช้

ไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) จ านวนห้องที่
จ าหน่ายได้ 
(ห้อง-วัน)

ปริมาณพลังงานที่ใช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/ห้อง-วัน)
ไฟฟ้า

(เมกะจูล/ห้อง-วัน)
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

เดือน

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#VALUE!

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

 #VALUE!

#DIV/0!

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!

#DIV/0!  

-                            #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 #VALUE!

#DIV/0!  #VALUE!
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รูปที ่4-9 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของจ านวนห้องทีจ่ าหน่ายได้ในรอบปี 2560 และปี 2561
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

MJ/ห้อง-วัน ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2560 และปี 2561 

ปี 2560 

ปี 2561 

เดือน 
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ขั้นตอนที ่7 การตรวจตดิตามและประเมนิการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร

(ใส่เอกสารค าสั่งแตง่ตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)

รูปที่ 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กร
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7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมนิการจัดการพลังงานภายในองค์กร

     วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน
จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….

   อื่นๆ (ระบุ) …………….. 

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทีแ่สดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปที ่7-2 เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : กรณีมวีิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน

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

ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร วิธีการที ่2

 เพือ่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 
โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปนี้

ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร วิธีการที ่1

(ข)   ............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)...............
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7.3 ผลการตรวจประเมนิภายในองค์กร

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุ

    โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้าน
    การจัดการพลังงานใหบ้คุลากรรับทราบด้วยวธิกีารต่างๆ
3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

2. การประเมินสถานภาพ 1. ผลการประเมินการด าเนินงานด้านพลังงานที่ผ่าน โดยใช้
    การจัดการพลังงานเบื้องต้น     ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management

    Matrix)
2. อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบายอนุรักษพ์ลังงาน 1. นโยบายอนุรักษพ์ลังงาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลังงานให้
    บคุลากรรับทราบด้วยวธิกีารต่างๆ
3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางที ่7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะส่ิงที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก าหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ
3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์
4. อืน่ๆ (ระบุ) ...............................................................

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 1. มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
    พลังงาน 2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
4. แผนการฝึกอบรม
5. แผนกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6. อืน่ๆ (ระบุ) ...............................................................

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลการด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
 การตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

     เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 3. ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
4. ผลการตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน
5. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝึกอบรม
6. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนกิจกรรมเพือ่
    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7. อืน่ๆ (ระบุ) ...............................................................

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจดัการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงทีต้่องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
    พลังงาน     องค์กร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน
3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

8. การทบทวน วเิคราะห ์และแก้ไข 1. แผนการทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน
   ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วเิคราะหแ์ละแนวทางการแก้ไข

    ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

ลงชื่อ
( )

วนัที่ ............./................/.....................

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ตารางที ่7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน
ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด
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ขัน้ตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพรอ่งของการจดัการพลังงาน

8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน

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

คร้ังที่ เดือน พ.ศ. 2562
คร้ังที่ เดือน พ.ศ. 2562
คร้ังที่ เดือน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : กรณีอาคารด าเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ใหร้ะบเุพิ่มเติม

ตารางที ่8.1 การทบทวนการด าเนนิงานการจดัการพลังงาน ประจ าป ี2561

คร้ังที่

ปี 2561

เดือน

                อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการด าเนนิการด้านการจดัการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ....
(ระบจุ านวนคร้ัง).... คร้ัง  รวมทัง้ได้น าข้อมูลทีไ่ด้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ร่วม
ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กิดขึ้นจากการด าเนนิการ (มีการลงนามในผลการตรวจประเมิณฯภายใน
องค์กร วันที ่.................................... ซ่ึงเปน็วันทีด่ าเนนิการก่อนประชุมทบทวนฯ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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รูปที ่8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

3. นโยบายอนุรักษพ์ลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพ์ลังงาน

5. การก าหนดเปา้หมายและแผนอนุรักษพ์ลังงาน

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลังงาน การตรวจสอบและ
วเิคราะหก์ารปฏบิติัตามเปา้หมายและแผนอนุรักษพ์ลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ

ตารางที ่8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2561

ผลการทบทวน
ขั้นตอน ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลังงาน
ติดประกาศ โปสเตอร์

      จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง       จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

   จ านวนผู้ได้รับ ….. คน    สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบ)ุ …………….. 

   

หมายเหตุ : กรณีมวีธิกีารเผยแพร่มากกวา่ 2 วธิกีาร อาคารสามารถเพิม่จ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิม่เติมใหค้รบถว้น

      หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถงึการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลังงาน

          เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลังงานของ
องค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปนี้

รูปที ่8-2  ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(ก) ..........(ให้ระบุวธิกีารเผยแพร่)..............

(ข) ...........(ให้ระบุวธิกีารเผยแพร่)................

ใส่เอกสารการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลังงานของ
องค์กร วิธีการที่ 2

ใส่เอกสารการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลังงานของ
องค์กร วิธีการที่ 1
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ภาคผนวก ก. แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอ่ืนๆ

ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก.
แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ในระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า



กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเชื้อเพลิง บาท/ปี

ดา้นไฟฟ้า
1 2562
2 2562

รวมผลประหยัดด้านไฟฟา้ปี 2562 -       -              -              -         -        #DIV/0!
1 2563
2 2563

รวมผลประหยัดด้านไฟฟา้ปี 2563 -       -              -              -         -        #DIV/0!
1 2564
2 2564

รวมผลประหยัดด้านไฟฟา้ปี 2564 -       -              -              -         -        #DIV/0!
ดา้นความร้อน

1 2562
2 2562

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2562 -              -          -            -         -        #DIV/0!
1 2563
2 2563

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2563 -              -          -            -         -        #DIV/0!
1 2564
2 2564

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2564 -              -          -            -         -        #DIV/0!
หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟา้เฉล่ีย #DIV/0! บาท/กิโลวตัต์-ชั่วโมง (ปี 2561)

3. อัตราค่าเชื้อเพลิง บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2561)

แผนอนุรักษ์
พลังงานปี

ตาราง ก.1 แผนการด าเนินการมาตรการอนุรกัษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปขีา้งหน้า

ล าดับ
ที่

มาตรการ
เป้าหมายการประหยัด

ร้อยละ
ผลประหยัดไฟฟา้

เงินลงทุน
(บาท)

ระยะ
เวลา

คืนทุน (ปี)
เชื้อเพลิง



ภาคผนวก  ข.
เอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถ้าม)ี



ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

1.1 มีการจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสารและ

ลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุม

1.2 โครงสรางคณะทํางานฯ เหมาะกับโครงสรางการบริหารของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง เปน

หัวหนา/ประธานคณะทํางาน ผูรับผิดชอบดานพลังงานทุกคนเปน

เลขานุการและคณะทํางาน ตัวแทนทุกฝายเปนคณะทํางาน ฯลฯ 

เปนตน

1.3 อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบและคณะทํางานสอดคลองกับ

ขอกําหนดทุกขอในกฎกระทรวงขอ 5

1.4 มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่งหรือหลายวิธีการประกอบกัน เพื่อใหบุคลากรในโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบอยางทั่วถึง

1.5 วิธีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ มีความเหมาะสมและมี

ผลตอการรับทราบของบุคลากรอยางทั่วถึง

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายการตรวจประเมิน หลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายการตรวจประเมิน หลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

1.6
มีเอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาบุคลารกรในโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมไดรับทราบอยางทั่วถึงวามีการแตงตั้งคณะทํางานฯ

1.7 อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ 

Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

2.1 มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนโดยใช

ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management 

Marrix : EMM) ทั้งในระดับหนวยงานยอยตามโครงสรางของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และในระดับภาพรวมของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุม

2.2 การประเมินฯ ในระดับหนวยงานยอยและภาพรวมของโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมครอบคลุมการประเมินครบ 6 

องคประกอบตามที่กําหนดใน EMM

2.3 มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินตามขอ 2.1

2.4 อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ 

Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

รายการตรวจประเมิน หลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน

3.1 มีการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร และลงนามโดยผูบริหาร

ระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

3.2 เนื้อหาของนโยบายฯ มีสาระสําคัญสอดคลองกับขอกําหนดทุกขอใน

กฎกระทรวงขอ 4

3.3 มีการเผยแพรนโยบายฯ ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการ

ประกอบกันเพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมทราบอยาง

ทั่วถึงและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได

3.4 วิธีการเผยแพรนโยบายฯ มีความเหมาะสม และมีผลตอการรับทราบอยาง

ทั่วถึงและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได

3.5 มีเอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาบุคลากรในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ไดรับทราบนโยบายอยางทั่วถึงและปฏบัติตามนโยบายได

3.6 อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ 

Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

รายการตรวจประเมิน หลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

4.1

(1) องคกร

(2) ผลิตภัณฑ (สําหรับโรงงานควบคุม) 

การบริการ (สําหรับอาคารควบคุม)

(3) เครื่องจักร/อุปกรณหลัก

4.2

(1) ระบบไฟฟา

(2)
การใชไฟฟาและเชื้อเพลิง/พลังงานหมุนเวียนในรอบป (ม.ค.-ธ.ค)

(3) การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

(4)
สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา/เชื้อเพลิงแยกตามระบบที่กําหนด

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ไดแกการประเมินระดับ 

การประเมินระดับองคกรตองมีการรวบรวมขอมูล ตรวจวัดและวิเคราะห

ขอมูลดังตอไปนี้
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

4.3

(1) แผนผังกระบวนการผลิตและคําอธิบาย

(2) การใชพลังงานจําเพาะตอหนวยผลผลิตในรอบป (ม.ค.-ธ.ค.)

4.4

(1) การใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย 

(ทุกประเภทอาคารควบคุม)

(2) การใชพลังงานจําเพาะของจํานวนคนไขใน 

(กรณีอาคารโรงพยาบาล)

(3) การใชพลังงานจําเพาะของจํานวนหองที่จําหนายได 

(กรณีอาคารโรงแรม)

4.5

(1) ประเมินการใชพลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณหลักโดยใหแยกเปน

หนวยงานยอยที่มีการใชพลังงาน (สําหรับโรงงานควบคุม)ราย

อาคารและหนวยงานยอยในอาคารที่มีการใชพลังงาน (สําหรับ

อาคารควบคุม)

(2) บันทึกขอมูลใชพลังงานไฟฟา/พลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญของ

เครื่องจักร/อุปกรณหลัก

การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก เพื่อคนหาการใชพลังงานที่มี

นัยสําคัญในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานโดยการรวบรวมขอมูล

ตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

การประเมินระดับบริการ (สําหรับอาคารควบคุม) ตองมีการรวบรวม

ขอมูลตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้  

การประเมินระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ (สําหรับโรงงานควบคุม) 

ตองมีการรวบรวมขอมูลตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

4.6

4.7

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัด

การพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

ผลตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูลการตรวจวัด

และผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ตามขอ 4.1-4.5 เปนไปตามหลัก

วิศวกรรม

อื่นๆ (ถามี)
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

5.1 มีการกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงานที่ตองการลดลงเปนรอย

ละของปริมาณการใชพลังงานที่ใชเดิมหรือกําหนดระดับการใช

พลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรือกําหนด

ระดับการใชพลังงานตอหนวยบริการ (สําหรับอาคารควบคุม)

5.2 มีภาพรวมของมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษ

พลังงาน โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและความรอน

5.3 มีแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอน

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายการตรวจประเมิน หลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายการตรวจประเมิน หลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

5.4 มีรายละเอียดของมาตรการอนุรักษพลังงานทั้งดานไฟฟา

และความรอน ซึ่งประกอบดวย 

(1) ลําดับมาตรการ 

(2) ชื่อมาตรการ 

(3) ผูรับผิดชอบมาตรการและตําแหนง 

(4) อุปกรณที่ปรับปรุง  

(5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง  

(6) สถานที่ปรับปรุง 

(7) สาเหตุการปรับปรุง  

(8) เปาหมายเชิงปริมาณ 

(9) ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 

(10) ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง 

(11) เงินลงทุนทั้งหมด 

(12) ระยะเวลาคืนทนุ 

(13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง 

(14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง 

(15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

5.5 ผลการตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูล การตรวจวัด

และวิเคราะหขอมูลของมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและ

ความรอนเปนไปตามหลักวิศวกรรม

5.6 มีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายการตรวจประเมิน หลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

5.7 แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานมีความ

เหมาะสมกับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแตละระดับ

5.8 มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแตละระดับ

ไดรับทราบอยางทั่วถึง

5.9 อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ 

Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

6. การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

6.1

(1)

(1.1) ไดดําเนินการตามแผน หรือ

(1.2) ไมดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรือ

(1.3) ลาชา เนื่องจากสาเหตุใด

(2)

2.1 ชื่อมาตรการ

2.2 ลําดับของมาตรการ

2.3 ระยะเวลาดําเนินการ แยกเปนการดําเนินการตามแผน และการ

ดําเนินการจริง

2.4 สถานภาพการดําเนินการ

มีการติดตามผลดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห

การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยดําเนินการดังนี้ 

 
ติดตามผลการดําเนินงานแตละมาตรการอนุรักษพลังงานที่กําหนดไวใน

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยตรวจสถานภาพการดําเนินการวา

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานทั้ง

มาตรการไฟฟาและความรอนโดยตองมีรายละเอียดดังนี้

11



ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

2.5 เงินลงทุน แยกเปนลงทุนตามแผน และลงทุนจริง

2.6 ผลการอนุรักษพลังงาน แยกเปน ตามเปาหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริงโดย

แสดงทั้งปริมาณพลังงานและมูลคาที่ประหยัดได

2.7 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ

2.8 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

6.2

6.3

(1) ไดดําเนินการตามแผน หรือ

(2) ไมดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรือ

(3) ลาชา เนื่องจากสาเหตุใด

6.4 อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

ผลการตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูล การตรวจวัดและวิเคราะห

ขอมูลของมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและความรอนเปนไปตามหลัก

วิศวกรรม

มีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน โดยตองมีรายละเอียดดังนี้

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัด

การพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

7. การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน

7.1

(1)

(2)

(2.1) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

(2.2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

(2.3) นโยบายอนุรักษพลังงาน

(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

(2.5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยมีการดําเนินการ

ดังนี้ 

แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

ดําเนินการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานในทุก

องคประกอบของวิธีการจัดการพลังงาน ดังนี้
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

(2.8) ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงาน

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6 มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการรับทราบอยางทั่วถึงของบุคลากรใน

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ

มีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองคกรเปน

เอกสารและลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุมหรือไม

องคประกอบของคณะผูตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ

ประสบการณในสวนที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดการพลังงาน

มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯใหบุคลากรในโรงงาน

ควบคุม/อาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผูตรวจ

ประเมินฯ ไดพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับวิธีการจัด

การพลังงาน โดยใชเกณฑการตัดสินจากเอกสาร/หลักฐานวามีหรือไมมี 

และตรวจความถูกตองครบถวนหรือไมครบ รวมทั้งมีขอเสนอแนะควร

ปรับปรุงหรือไมในแตละวิธีการจัดการพลังงานที่โรงงานควบคุม/อาคาร

ควบคุมไดดําเนินการไปแลว
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

7.7

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมี

ผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

อื่นๆ (ถามี)
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ภาคผนวก ข.

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม : ประจําป :

TSIC-ID : วันที่ :

ชื่อผูตรวจสอบ :

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

8. การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

8.1

(1)

(2)

(2.1) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

(2.2) การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบื้องตน

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด โดยมีการดําเนินการดังนี้  

รายการตรวจประเมิน

นําผลการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานที่ได

จากการตรวจติดตามของคณะผูตรวจประเมินในขอ 7 มา

นําเสนอในที่ประชุมคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เพื่อ

พิจารณาทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงานตองครอบคลมุองคประกอบของวิธีการจัด

การพลังงานดังนี้
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ภาคผนวก ข.

ไมมี มี (ระบุ) สอดคลอง ไมสอดคลอง

ลําดับที่ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักฐาน ความสอดคลอง

ผลการตรวจประเมิน

รายการตรวจประเมิน

(2.3) นโยบายอนุรักษพลังงาน

(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

(2.5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายแลแผนอนุรกัษพลังงาน

(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

8.2

8.3

8.4

8.5

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย  ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ

2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ

3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย  ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการ

จัดการพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

อื่นๆ (ถามี)

มีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงานที่ครบทุกองคประกอบของวิธีการจัดการพลังงานตามขอ

 8.1

มีเอกสาร/หลักฐาน แสดงวามีการทบทวน วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงานเปนระยะๆ

มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงานโดยคณะทํางานเปนระยะๆ ตลอดในรอบป
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ตอนที่ 1 ภาคผนวก ค. คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 4-1 

 
 ภาคผนวก ค. 

 กรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานทีป่ระสบผลส าเร็จ 
(Successful Case Study) 

 
โครงการอนุรักษ์พลังงานที่จะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานขององค์กร นอกจากนี้หากมีการ
เช่ือมโยงโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงานหรือการจัดการพลังงานเข้ากับโครงการประเภทอื่นๆ ในองค์กร เช่นด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือ ด้านการเสริมภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ก็จะเป็นการช่วยให้โครงการ
นั้น ได้รับการอนุมัติได้ง่ายขึ้น 

อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลักต่างๆ ที่จะส่งผลให้โครงการประสบผลส าเร็จหรือไม่ ได้แก ่
 บุคลากร 
 เครื่องมือและอุปกรณ ์
 เงินทุน 
 เวลา 
 ฯลฯ 

ดังนั้น การก าหนดรายละเอียดในโครงการอย่างเหมาะสมจะท าใหส้ามารถลดปัญหาอุปสรรคตา่งๆ ข้างต้นลงได้ โดยอาศยักลยุทธ์
และวิธีการที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี ้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการด้านการจัดการพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานจ าเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์และข้อมูลพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการ
งานทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการตรวจสอบ และการตรวจวัดการใช้
พลังงานที่มีความแม่นย าและถูกต้อง เนื่องจากหากใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถเป็นตัวแทนในการประเมินสมรรถนะการท างาน หรือ 
ลักษณะการใช้พลังงาน จะท าให้การประเมินผลประหยัดหรือผลตอบแทนการลงทุนในโครงการเกิดความคลาดเคลื่อนได้โดยง่าย 

ส าหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะจากทุกฝ่ายดังนี ้ 

1. ระบุตัวช้ีวัดสมรรถนะการใช้พลังงานในองค์กร 
2. ระบุวิธีการวัดสมรรถนะด้านพลังงานท่ีใช้ในองค์กร 
3. กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเมินเป้าหมายของหน่วยงานตนเอง 
4. สนับสนุนให้มีการสร้างหลักเกณฑ์การวัดสมรรถนะด้านพลังงานท่ีชัดเจน 
5. สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลอย่างสม่ าเสมอและทันต่อสถานการณ์ 

ภายหลังจากท่ีได้ข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพื่อแสดงผลประหยัดและความเป็นไป
ได้ในการติดตั้งใช้งานจริงจะสามารถใช้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลการประหยัดพลังงาน ควรที่จะอ้างอิงถึงมาตรฐานในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด 
(Measurement & Verification หรือ M&V) ภายหลังจากการด าเนินโครงการเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลประหยัดและ
ผลตอบแทนการลงทุนที่แท้จริงเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ
ในลักษณะเดียวกันในอนาคตต่อไป 

การน าเสนอด้านเทคนิค 
การน าเสนอด้านเทคนิคที่ดี ต้องอาศัยข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคที่น่าเช่ือถือ เป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือสามารถอ้างอิง
มาตรฐานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ข้อมูลด้านเทคนิคของมาตรการอนุรักษ์พลังงานควรที่จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 
 วิธีประเมินโครงการก่อนการตดิตั้ง 
 วิธีการติดตามผลโครงการหลังการติดตั้ง 
 ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดพลังงาน 
 ระยะเวลาคืนทุน หรือ ผลตอบแทนการลงทุนด้านอื่นๆ 
 ข้อจ ากัดของเทคโนโลย/ีข้อควรระวัง 
 กรณีตัวอยา่ง (ถ้ามี) ซึ่งแสดงการประยุกต์ใช้งานจริง ค่าใช้จ่ายและผลประหยดัพลังงาน ระยะเวลาคนืทุน 

และการคิดผลตอบแทนการลงทุนด้านการเงิน เป็นต้น 

วิธีการน าเสนอผู้บริหาร 
ข้อเสนอโครงการควรมุ่งเน้นให้บคุคลหรือกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าท่ีพิจารณาตัดสินใจอนุมัติโครงการมีความเข้าใจและเห็นคล้อยตาม 
โดยพื้นฐานความรู้ของผู้ตดัสินใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึงด้วย  

ดังนั้นการน าเสนอโครงการต่อผู้บริหารควรมลีักษณะดังนี้ : 
 ต้องมีการน าเสนอโครงการที่กระชับและชัดเจน 
 ตอ้งมีการแสดงถึงผลประโยชน์ที่จะไดร้ับจากโครงการในด้านการเงนิและอื่นๆ 
 ต้องมีการโน้มนา้วให้เห็นถึงความน่าสนใจในการลงทุนที่เหนือกว่าโครงการอื่น หรือสามารถเสริมกับโครงการอื่นๆ ท่ี

ด าเนินการอยู่แล้วได ้
 ต้อสื่อสารให้ผู้บริหารมีความเข้าใจถึงผลตอบแทนในระยะยาวต่อการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใน

องค์กร และต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนนุจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี ้

1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข : 
 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติเงินเพื่อให้สถาบันการเงินน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนผ่านต่อ
ให้โรงงาน/อาคารควบคุม หรือ โรงงาน/อาคารทั่วไป ตลอดจนบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) น าไปลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้ 

อายุเงินกู้ :  โครงการมรีะยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี 
 ช่องทางปล่อยกู้ :  ผ่านสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม 

โครงการ 
 วงเงินกู้ :   ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ 
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 อัตราดอกเบีย้ :  ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อป ี
 
 
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 
1. ธนาคารกรุงเทพ    2. ธนาคารกรุงไทย 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4. ธนาคารกสิกรไทย 
5. ธนาคารทหารไทย 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
7. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 8. ธนาคารนครหลวงไทย 
9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
    แห่งประเทศไทย 

10. ธนาคารสินเอเซยี 

11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนนุและการขออนุมัติโครงการจากธนาคาร : 

1. เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม หรอื โรงงาน/อาคารทั่วไป ตลอดจนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะต้องแจ้งความ
จ านงค์ขอใช้เงินกู้โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน และส่งแบบขอรับการสนับสนุนผ่านสถาบันการเงินท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

2. สถาบันการเงินวิเคราะห์โครงการและเงินในเบื้องต้น พร้อมเงื่อนไขการสนับสนุน 
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขการ

สนับสนุน 
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติใหส้ินเช่ือ พร้อมแจ้งแผนการเบิกจ่ายและแผนการช าระหนี้ให้แก่ กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อเบิกเงินให้แก่ผู้ขอกู้ 
5. ผู้กู้น าเงินสนับสนุนไปลงทุนและด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พลงังาน 
6. ผู้กู้จ่ายงวดเงินกู้คืนกองทุนฯ โดยผ่านสถาบันการเงินพร้อมรายงานผลการประหยัด 
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กรณีศึกษาที่ 1 : มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงานและระบบควบคุมการใช้พลังงาน 
 
ระบบขับเคลื่อนที่ใช้งานกันอยู่ในกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนของกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม ระบบ
ขับเคลื่อนในอาคารต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน หรือการขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม พัดลม คอมเพรสเซอร์ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวต้นก าลังในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ระบบขับเคลื่อนดังกล่าวแบ่งได้เปน็ 2 ประเภทคือ ระบบขับเคลื่อนที่มีความเร็ว
ค่อนข้างคงที่ และระบบขับเคลื่อนที่สามารถควบคุมหรือปรับความเร็วรอบได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบใดก็
ตาม มอเตอร์จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนท างานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เช่น 
มอเตอร์ต้องมีขนาดพอเหมาะกับระบบขับเคลื่อน ไม่ใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป ความเร็วมอเตอร์ต้องเหมาะสมกับขนาดของ
โหลด เช่น การใช้มอเตอร์ขับปั๊มหรือพัดลมที่มีอัตราการไหลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควรเลือกแบบที่ปรับความเร็วได้ นอกจากนี้
ยังต้องใช้ระบบขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมด้วย เช่น ไม่ปล่อยให้ระบบขับเคลื่อนวิ่งตัวเปล่าอยู่เป็นเวลานานๆ เป็นต้น เมื่อระบบ
ขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพการท างานสูง และมีการใช้งานท่ีเหมาะสมแล้วก็จะสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรการ 
ในระยะ 15-20 ปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมาก 
เช่น อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ : Variable Speed Drive (VSD) สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการใช้
งานและเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการในงานต่างๆ ได้ 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สามารถปรับความต้องการของโหลดได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้
2.1 ปรับลดความเร็วรอบลงมาให้คงที่ ใช้กับกรณีมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปส าหรับโหลด (Oversize) และ

โหลดมีค่าคงท่ีตลอดเวลา 
2.2 ปรับลดความเร็วรอบตามความต้องการของโหลด ใช้กับกรณีที่มอเตอร์มีโหลดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ

ควบคุมความเร็วรอบท าได้โดยใช้ Sensor ตรวจวัดค่าโหลดแล้วส่งสัญญาณมาปรับอุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ ให้มีความเร็วรอบให้เหมาะสมกับโหลดที่ต้องการตลอดเวลา 

การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพื่อควบคุมมอเตอร์ ท าให้เกิดการประหยัดพลังงานจะเหมาะสมกับ
กรณีที่โหลดของมอเตอร์มีค่าต่ าเมื่อเทียบกับพิกัดของมอเตอร์ ถ้าโหลดมีค่าคงที่และมีค่าใกล้เคียงกับพิกัดของ
มอเตอร์แล้ว การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์จะไม่ท าให้เกิดผลประหยัดตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้น 
ก่อนที่จะตัดสินใจด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีการตรวจวัดค่าของโหลดก่อนว่ามีลักษณะสมบัติ 
(Characteristic) เป็นอย่างไร 

3. วิธีการประเมินโครงการก่อนการติดต้ัง 
ท าการบันทึกข้อมูลด้วย Data Logger เพื่อตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เป็น
เวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอร์ด้วย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ าต้องท าการตรวจวัดปริมาตรน้ าที่มอเตอร์
สามารถสูบน้ าได้ เพื่อน ามาค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุงได้ 
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4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดต้ัง 

ท าการบันทึกข้อมูลด้วย Data Logger เพื่อตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เป็น
เวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอร์ด้วย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ าต้องท าการตรวจวัดปริมาตรน้ าที่มอเตอร์
สามารถสูบน้ าได้ เพื่อน ามาค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้หลังปรับปรุงได้ 

5. ข้อจ ากัดของเทคโนโลยี/ข้อควรระวัง 
การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์จะไม่ท าให้เกิดผลประหยัดตามที่ต้องการ ถ้าโหลดของมอเตอร์มีค่า
ค่อนข้างคงที่ และมีค่าก าลังไฟฟ้าใกล้เคียงกับพิกัดของมอเตอร์ เพราะฉะนั้น ก่อนท่ีจะตัดสินใจด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน ควรมีการตรวจวัดค่าของโหลดก่อนว่ามีลักษณะสมบัติ (Characteristic) เป็นอย่างไร 

6. กรณีตัวอย่าง 
โรงพยาบาลวิภาวดี 
ติดตั้ง VSD 16 ชุด ควบคุม AHU แยกอิสระต่อกัน โดยใช้ขนาด 40 HP  ติดตั้งควบคุม AHU ขนาด 5.5 HP 
จ านวน 7 ชุด แต่ละตัวใช้พลังไฟฟ้าประมาณ 4.12 kW ที่ความเร็วรอบ 1470 rpm ด าเนินการปรับความถี่
ไฟฟ้าให้มอเตอร์ AHU ท างานท่ี 30-45 Hz ท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดพลังงาน 
 เงินลงทุนติดตั้ง VSD 16 เครื่อง 2,782,000 บาท 
 ประหยดัพลังงานได ้  185,816  บาท 
 ผลประหยดั   496,128  บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน   5.60  ปี 

ผลการประเมิน 
 ลดปรมิาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 25.42% 
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กรณีศึกษาที่ 2 : มาตรการพลังงานทดแทนการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ 
 
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยวิธีทางชีววิทยา (Biological 
Treatment) ในสภาวะที่ไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) ภายใต้กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศนี้ สารอินทรีย์ในของเสีย/
น้ าเสีย ประมาณร้อยละ 80-90 จะถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซอื่นๆ ซึ่งรวม
เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยมีปฏิกิริยาในการย่อยสลายสารอินทรีย์ดังนี้ 

 สารอินทรีย์  + จุลินทรีย์                      เซลล์ + CH4 + CO2 + NH3 + H2S + H2O 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรการ 
โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน ประมาณ 50-70% ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 30-50% ที่เหลือเป็นก๊าซอื่นๆ เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไอน้ า เป็น
ต้น ซึ่งบางครั้งอาจพบปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงถึง 1% (10,000 ppm : ppm = part per million) ใน
กรณีที่น้ าเสียนั้นมีองค์ประกอบของสารซัลเฟต (SO4) สูง 

ในการน าก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ค่าพลังงานท่ีได้จากก๊าซชีวภาพจะขึ้นกับสัดส่วน (%) ของก๊าซ
มีเทนที่มีอยู่ในเนื้อก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

  ค่าความร้อนประมาณ  21.5 MJ/m3 (CH4 60%) 
  ความเร็วเปลวไฟ   25 cm/s 
  อัตรา A/F ทางทฤษฎี  6.19 m3-air/m3-gas 
  อุณหภูมิเผาไหม้ในอากาศ  650 deg C 
  อุณหภูมิจุดติดไฟของ CH4    600 deg C 
  ค่าความจุความร้อน (Cp)  1.6 kJ/m3-deg C  
  ความหนาแน่น   1.15 kg/m3 

1.1 วัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือ สารอินทรีย์ (Organic Matter) ที่มีอยู่ในน้ าเสียหรือของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทางการเกษตร ของเสียชุมชน และขยะของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น น้ าเสียที่ออกจากโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบ โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์ 
ขยะชุมชนเฉพาะส่วนที่เป็นขยะอินทรีย์ และของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยน้ าเสียหรือของเสียดังกล่าวจะถูก
ป้อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียหรือของเสีย ซึ่งจะท าหน้าท่ีย่อยสลายสารอินทรีย์และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลผลิตจากการบ าบัด 
นอกจากนี้ยังได้กากตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ที่เติบโตขึ้นเนื่องจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใ ช้
ออกซิเจน ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปุ๋ยอินทรีย์และสามารถน ามาใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้ 

1.2 ปริมาณและปัจจัยของการเกิดก๊าซชีวภาพ 
ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีสามารถผลิตไดจ้ากน้ าเสยีหรอืของเสียจากโรงงาน จะขึ้นอยู่กับปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ าเสียและ
ของเสียดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงค่าปริมาณสารอินทรีย์ดังกล่าวอยู่ในรูปของค่า BOD (Biochemical Oxygen 
Demand : มิลลิกรัม BOD ต่อลิตรน้ าเสีย) หรือ COD (Chemical Oxygen Demand : มิลลิกรัม COD ต่อลิตรน้ าเสีย) 
โดยในสภาวะปกติ ระบบบ าบัดน้ าเสียจะผลิตก๊าซชีวภาพได้ในอัตราประมาณ 0.50 ลบ.ม. (ที่ประมาณ 65% CH4) ต่อ  1 
กิโลกรัม COD ที่ถูกก าจัดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งต้องน ามาพิจารณาในการออกแบบและเลือกใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย/
ของเสียต่างๆ ประกอบด้วย 

1) อัตราการับภาระสารอินทรีย์ (Organic Loading Rate : OLR) ควรเลือกให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการ
บ าบัดน้ าเสีย/ของเสียต่างๆ ตามปริมาณสารอินทรีย์ที่เป็นวัตถุดิบในโครงการ 
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2) ระยะเวลาการกักเก็บน้ าเสีย (Hydraulic Retention Time : HRT) จะต้องเหมาะสมกับเทคโนโลยีการ
บ าบัดน้ าเสีย/ของเสียดังกล่าว 

3) pH ของน้ าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ระหว่าง 7-8 
4) Alkalinity ของน้ าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ในช่วงระหว่าง 1,000-3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
5) กรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Fatty Acid : VFA) ของน้ าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ในช่วงระหว่าง 200-

400 มิลลิกรัม/ลิตร 
6) อุณหภูมิ (Temperature) ของน้ าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ระหว่าง 28-38 องศาเซลเซียส 
7) มีสารอาหาร (Nutrients) ในน้ าเสียเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
8) สารพิษ (Toxic Substance) เช่น สารโลหะหนัก และสารประกอบซัลเฟต ควรมีให้น้อยที่สุด หรือต้อง

ก าจัดออกก่อนป้อนเข้าระบบบ าบัด เป็นต้น 

1.3 ตัวอย่างเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพในปัจจุบัน 
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1.4 รูปแบบการใช้ก๊าซชีวภาพ 
 ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนโดยตรง เช่น เป็นเชื้อเพลิงส าหรับหม้อไอน้ า (ทดแทนการใช้

น้ ามันเตา) ใช้ในการอบแห้ง หรือใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน เป็นต้น 
 ใช้ในการผลิตพลังงานกล/ไฟฟ้า ได้แก่ การป้อนก๊าซชีวภาพเข้าเครื่องยนต์ก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้า หรือต่อ

เครื่องยนต์เข้าเครื่องสูบน้ าในการเกษตร เป็นต้น 
 การผลิตพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการ

ใช้เชื้อเพลิงให้มีค่าสูงขึ้นมากกว่าการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนเพียงอย่างเดียว 
 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
ในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อน าก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในรูปของการผลิตพลังงานความ

ร้อน หรือ พลังงานไฟฟ้า จะต้องพิจารณาขั้นตอนการพัฒนาโครงการในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 การส ารวจคุณลักษณะและปริมาณของน้ าเสียที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ 
เนื่องจากการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการยอ่ยสลายแบบไร้อากาศ คุณสมบัติน้ าเสียที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณา รวมทั้งต้องมีการประเมินศักยภาพของปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากปริมาณน้ าเสีย และ
ปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ าเสียดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินเงินลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
ระบบใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 
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 ความต้องการใช้ไฟฟ้าและความร้อน ( Electricity and Heat Demand) 
หน่วยเป็น MW, MWh/ปี, ตันไอน้ า/ช่ัวโมง, ความดันและอุณหภูมิไอน้ าที่ต้องการ เพื่อน าค่าความต้องการใช้พลังงานความร้อนหรือ
ไฟฟ้าดังกล่าว มาค านวณหาปริมาณความต้องการใช้เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพมีมากกว่าความต้องการใช้พลังงานภายในโรงงาน ทางโครงการอาจจะพิจารณาทางเลือกในการน าก๊าซชีวภาพดังกล่าวมา
ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเข้าระบบ หรือกรณีที่ปริมาณก๊าซชีวภาพมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็อาจพิจารณาน าพลังงาน
จากแหล่งอ่ืนๆ มาใช้เสริม เช่น การน าพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งมาใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากก๊าซชีวภาพ หรือการใช้หัว
เผาที่สามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและน้ ามันเตาร่วมกันได้ เป็นต้น 

3. วิธีการประเมินโครงการก่อนการติดต้ัง 
การประเมินความเหมาะสมของโครงการ จะต้องพิจารณาในประเด็นหลักต่างๆ ดังนี้ 
การประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิค อาทิ 
 ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียที่เลือกใช้ 
 การคาดการณ์ปริมาณน้ าเสียจากข้อมูลสถิติ 
 ประสบการณ์ของผู้ออกแบบ 
 ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 การติดตั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ  
 มาตรฐานในการจัดการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

การประเมินความเหมาะสมด้านการเงิน อาทิ 
 ผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของโครงการ 
 สัญญาและบทปรับต่างๆ 

4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดต้ัง 
ตรวจติดตามสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ได้แก่ 

 ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งสามารถแสดงในรูป % ของสารอินทรีย์ที่สามารถก าจัดได้เมื่อ
ป้อนน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย (%BOD removal หรือ %COD removal) 

 ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ 
 สมรรถนะและประสิทธิภาพการน าก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน 
 คุณสมบัติน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดที่ระบบบ าบัดขั้นหลัง ต้องผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

5. ข้อจ ากัดของเทคโนโลยี/ข้อควรระวัง 
ควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือของเสียจากโรงงานให้เหมาะสมกับคุณลักษณะและ
ปริมาณของน้ าเสีย กรณีผลิตไฟฟ้าด้วยการป้อนเข้าเครื่องยนต์ก๊าซ ควรมีการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซ 
เพือ่ดักจับเอาฝุ่นละออง ไอน้ า และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ท่ีปะปนอยู่ในก๊าซชีวภาพออกก่อน เพื่อยืดอายุการใช้
งานของเครื่องยนต์ 

6. กรณีตัวอย่าง 
ฟาร์มเลี้ยงสุกร “โวชองฟาร์ม” 

  ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไรอ้ากาศ และได้ก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าโรงงาน ที่เหลือจ าหน่ายเข้า
ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคในรูปแบบของผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
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การด าเนินการ : 
1. ถังหมักน้ าเสีย (Digester) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตร จ านวน 7 ถัง 
2. บ่อหมักแบบรางและระบบเก็บส ารองก๊าซชีวภาพ 
3. ระบบตากกากตะกอนจลุินทรียส์่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4. ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ 
5. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 120 kW จ านวน 1 เครื่อง 

ปัจจุบันทางฟาร์มเดินเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลา ON-Peak คิดเป็น 13 ช่ัวโมง (9.00-22.00 น.) และใช้ไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาควันละ 11 ช่ัวโมงในช่วง OFF-Peak (22.00-9.00 น.) โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้ในฟาร์มสุกรประมาณ 70% ที่เหลือ
อีก 30% ขายเข้าระบบการไฟฟ้า และในอนาคตคาดว่าจะเดินเครื่องที่ก าลังการผลิตสูงสุด 120 kW ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อเพ่ิม
รายได้และเพิ่มอัตราการตอบแทนการลงทุนระบบดังกล่าว 

ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดพลังงาน 
 เงินลงทุนระบบบ าบดัและเครื่องยนต์ผลติก๊าซชีวภาพ 6,481,100 บาท 
 ผลประหยดั     253,836  บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน       25.5  ปี 

ผลการประเมิน 
 กรณีฟารม์สามารถเดินระบบได้เตม็ก าลังการผลติที่ 120 kW 24 ชม. ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 4.54ปี 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน, คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน

และตัวอย่างมาตรการที่ประสบความส าเร็จ 
[2] กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, เอกสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัตงิานท่ีดี หมายเลข 4, การจัดการโครงการด้าน

ประสิทธิภาพพลังงานให้ประสบผลส าเร็จ 
[3] กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, เอกสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัตงิานท่ีดี หมายเลข 1,คู่มือผู้จดัการพลังงานท่ีดี 
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 ภาคผนวก ง. 

 รายการตรวจสอบการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของ 
เทคโนโลยีอาคารคาร์บอนต่่า 

 
 
อาคารคาร์บอนต่่า คืออะไร 
อาคารคาร์บอนต ่า (Low Carbon Building, Low Energy Building) คือ อาคารที มีการใช้พลังงานในระดับต ่า หรือ สุทธิ
เข้าใกล้ศูนย์ (Near Net-Zero Energy Building) จากการใช้ระบบ/อุปกรณ์ที มีประสิทธิภาพสูง และ/หรือใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล ในอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การที อาคารจะเข้าสู่การเป็น
อาคารคาร์บอนต ่า ได้นั้น ควรที จะต้องตรวจสอบศักยภาพ หรือ ประเมินความเป็นไปได้ในการปรับปรุงในเบื้องต้น โดยควร
เริ มจากการตรวจสอบถึงการบริหารจัดการของระบบทางวิศวกรรมต่างๆ ว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที เหมาะสมหรือไม่
ก่อน จากนั้น จึงควรตรวจสอบถึงเทคโนโลยีที จะมาทดแทนเทคโนโลยีเดิม ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เนื องจาก
การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงอาคารนั้น ต้องใช้เงินลงทุนในการด่าเนินการที ค่อนข้างสูง 

ส่าหรับเทคโนโลยีที เกี ยวข้องกับอาคารคาร์บอนต ่า ได้แก่ 
 การใช้แสงธรรมชาติ (Day lighting) 
 การท่าความเย็นโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Coolng) 
 การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV) 
 การใช้อุปกรณ์บังแสงแดดอัตโนมัติ (Automatic Louver/Shading Devices) 
 การใช้ระบบปรับอากาศแบบเฉพาะจุด (Spot Cooling) 
 การใช้ระบบผลิตพลังงานจากความร้อนและความเย็นในกลุ่มอาคารต่างๆ (District Cooling/Heating) 
 การระบายอากาศทางธรรมชาติโดยปล่องแสง (Stack Ventilation) 
 การใช้ระบบกักเก็บความเย็น (Thermal Storage) 
 ฯลฯ 

ดังนั้น รายการตรวจสอบด้านล่างต่อไปนี้ ได้แบ่งตามหัวข้อของระบบวิศวกรรมของอาคาร โดยผนวกการตรวจสอบใน
แนวทางปฏิบัติที เหมาะสม และเทคโนโลยีที จะท่าให้เป็นอาคารคาร์บอนต ่าเข้าด้วยกัน ซึ งสามารถแสดงในรายละเอียด ได้
ดังต่อไปนี้  

ตาราง รายการตรวจสอบการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของเทคโนโลยีอาคารคาร์บอนต ่า 
หัวข้อ รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบกรอบอาคาร 
 1.1 มีการควบคุมช่องเปิดในพื้นที 

ปรับอากาศในแต่ละบรเิวณหรือไม ่
 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ควบคุมการเปิด-ปิดของ

ประตูและหน้าต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ งในบริเวณ
รอยต่อที มีสภาวะในการท่า
ความเย็นและควบคมุ
ความช้ืนที แตกต่างกัน 

 1.2  มีความเป็นไปได้ในการใช้
อุปกรณ์การบังเงาตามทิศและ

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาการใช้ Automatic 
Louver/Shading Devices 
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หัวข้อ รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ฤดูกาลต่างๆ หรือไม ่ ภายนอกอาคาร 

 1.3 มีการตรวจสอบรอยรั วของ
อากาศจากกรอบประต/ูกรอบ
หน้าต่างจากกลไกทางกล เช่น บาน
พับ รางเลื อน ฯลฯ หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ซ่อมแซมหรืออุดรอยรั ว 
หรือเปลี ยนมาใช้กระจก
ฉนวนกันความร้อน 2 ช้ัน 
หรือประตูอัตโนมัต ิ

 1.4  มีการระบายอากาศทาง
ธรรมชาติในเวลากลางคืนหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ หลีกเลี ยงการระบายอากาศ
ทางธรรมชาติในช่วงเวลา
กลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ ง
ในฤดูร้อน 

 1.5 ความสูงของฝ้าเพดานในพื้นที 
ปรับอากาศสูงเกินกว่าคา่ที 
เหมาะสมหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาการใช้ระบบปรับ
อากาศแบบ Spot Cooling 
ในบริเวณที มฝี้าเพดานสูง
มากๆ 

 1.6 มีบรเิวณในส่วนของอาคารที 
สามารถเป็นช่องแสงพร้อมกับเป็น
ช่องระบายอากาศทางธรรมชาติได้
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณา การประยุกต์ใช้ใน
ลักษณะของ Stack 
Ventilation เพื อลดภาระ
ความร้อนภายในอาคาร 

2. ระบบปรับอากาศ 
 2.1 มีการบ่ารุงรักษาท่าความ

สะอาดแผงแลกเปลี ยนหรือระบาย
ความร้อนอย่างสม ่าเสมอหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ อาจเพิ มความสามารถใน
การระบายความร้อนของ 
Cooling Tower เพื อเพิ ม
สมรรถนะของ Chiller 

 2.2 มีการตรวจสอบการตั้งค่า set 
point และอุณหภูม/ิความช้ืนจริง
ในพื้นที ปรับอากาศตามภาระโหลด
ช่วงเวลาต่างๆ ทั วทุกบริเวณอย่าง
สม ่าเสมอหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ในสภาวะที สบาย สามารถ
เพิ มอุณหภูมิอากาศได้
เล็กน้อย 1-2 องศาเซลเซียส
ในกรณีที ความชื้นสมัพัทธ์มี
ค่าต ่าอยู่ในช่วง 55-60% 

 2.3 มีการพิจารณาความดันสญูเสยี
ในระบบปั๊มน้่าเย็นและน้่าหล่อเยน็
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ตรวจสอบเฮดปั๊ม ขนาดและ
ระยะทางของท่อเพื อลดการ
สูญเสียระหว่างปั๊มและ
อุปกรณ์ที เกี ยวข้อง 

 2.4 มีการพิจารณาการน่าความ
ร้อน/ความเย็นกลับมาใช้ใหม่
หรือไม่ (Heat Recovery) 

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ความเย็นที เหลือท้ิงน่า
กลับมา Pre-cooled Fresh 
Air , ความร้อนที เหลือท้ิงน่า
กลับมา Pre-heat Feed 
Water Boiler 

 2.5 มีการใช้ระบบควบคุมอัตโนมตัิ
เพื อค่านวณและเพิ มประสิทธิภาพ
โดยรวมของทั้งระบบ (Overall 
System Efficiency) หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ติดตั้ง Sensor ที เพียงพอ
และได้รับการสอบเทียบ
อย่างสม ่าเสมอเพื อป้องกัน
การวิเคราะห์ข้อมลูที 
ผิดพลาด 

 2.6 มีการพิจารณาการใช้พลังงาน
ทดแทนเป็นแหล่งความร้อนในการ

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาการใช้ความร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
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หัวข้อ รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ผลิตความเย็นจากกระบวนการ 
Absorption Process หรือไม ่

หรือ Biomass/Biogas โดย
ในการท่าความเย็น รวมทั้ง
ควรมี Backup Heat 
Source ด้วย  

 2.7 มีการควบคุมหรือบริหาร
จัดการอุปกรณ์ในช่วงเวลาที มภีาระ
ต ่าๆ หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาการใช้ Variable 
Speed Drive  (VSD) 
ส่าหรับปัม๊ หรือ VSD 
Chiller 

 2.8 มีการปรับอัตราการระบาย
อากาศทางกล ในบริเวณและใน
ช่วงเวลาที เหมาะสมหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาร่วมกับค่า
มาตรฐานในการระบาย
อากาศตามประเภทและ
ภาระการใช้งานของพื้นที  

 2.9 มีการพิจารณาความสามารถใน
การท่าความเย็น (Cooling 
Supply) และภาระการท่าความ
เย็น (Cooling Demand) ว่า
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาความเหมาะสม
และสมรรถนะทั้งด้าน Air 
Side และ Water Side 
ของระบบ Chilled water 
system พร้อมกับพิจารณา
ระบบกักเก็บความเย็น 
(Thermal Storage) 

 2.10 มีการตรวจสอบสภาพฉนวน
ของท่อน้่ายา (แอร์แบบแยกส่วน) 
หรือท่อน่้าเย็น (แอร์แบบรวมศูนย)์ 
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่  

3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 3.1 มีพื้นที ที ความสว่างมากเกิน

ความต้องการในบางเวลาหรือไม ่
 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ก่าหนดตารางการควบคมุ

การเปิด-ปิดตามการใช้งาน 
หรือใช้ Motion Sensor/ 
Dual-Looped control 

 3.2 มีการท่าความสะอาดหลอด
และโคมไฟอย่างสม ่าเสมอหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ตรวจสอบค่าความส่องสว่าง
ก่อนและหลังปรับปรุงเพื อ
พิจารณาการใช้หลอดและ
จ่านวนที เหมาะสม 

 3.3 มีการใช้แสงธรรมชาติในบาง
บริเวณหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ควรใช้ช่องแสงที มีการน่า
เฉพาะ Indirect light  หรือ
มีการใช้แผ่นสะท้อนแสงที มี
ประสิทธิภาพสูง ร่วมกับ
อุปกรณ์ควบคมุอัตโนมตัิ 
เช่น Daylight Sensor เป็น
ต้น 

 3.4 มีการใช้หลอดประสิทธิภาพสงู
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ใช้หลอดที มีค่า 
Lumen/Watt ต ่ากว่า
หลอดเดิม หรือมีความร้อน
น้อยกว่าเดิม 
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หัวข้อ รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
4. ระบบไอน้่าและท่าน้่าร้อน 
 4.1 มีการตรวจสอบค่า

ประสิทธิภาพหม้อไอน่้า หม้อต้มน้า่
ร้อนหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ค่าประสิทธิภาพไม่ควรต ่า
กว่าที กฎกระทรวงก่าหนด 
หรืออ้างอิงจากค่า % O2 ที  
Flue gas ของเชื้อเพลิงชนิด
ต่างๆ 

 4.2 มีการตรวจสอบค่าอุณหภูมิ
และความดันของไอน่้า/น้่าร้อนใน
ระบบหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ความดันที สูงหรือต ่าเกินไป
จะท่าให้เกิด Thermal 
Losses / inefficient 
operation of radiator 
ตามลา่ดับ 

 4.3 มีการตรวจสอบฉนวนกันความ
ร้อนและรอยรั วในแตล่ะอุปกรณ์
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ตรวจสอบจากอุณหภูมิ
อากาศที ร้อนผิดปกติรอบๆ
บริเวณที มีฉนวนหุ้ม หรือ
สังเกตการรั วไหลจากเสียง 

 4.4 มีการน่าความร้อนทิ้งมาใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาการใช้ความร้อนทิ้ง
ร่วมกับประเภทของหัวเผา
ชนิดต่างๆ  

 4.5 มีพลังงานความร้อนเหลือท้ิงใน
ปริมาณมากและสม ่าเสมอหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ประเมินความเป็นไปได้ใน
การใช้ Cogeneration เพื อ
ผลิตความร้อนและไฟฟ้า ใน
ลักษณะที เป็น District 
Heating/Cooling 

 4.6 มีระบบการเก็บส่ารองน้่าร้อน
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ หลีกเลี ยงการส่ารองใน
ปริมาณที มากเกินความ
จ่าเป็นซึ งจะท่าให้ต้องเสีย
พลังงานในการรักษา
อุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา 

 4.7 มีระบบการตรวจวัดปริมาณ
การใช้ไอน่้า/น้่าร้อนในแต่ละ
บริเวณหลักหรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ใช้ข้อมูลเพื อพิจารณาการ 
Decentralized เพื อลด 
Distribution losses 

5. ระบบไฟฟ้า 
 5.1 มีการตรวจสอบความสมดลุ

ทางเฟส (Phase Unbalance) 
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ Unbalance Voltage 
<5% 

 5.2 มีการใช้งานอุปกรณไ์ฟฟ้า
ต่างๆ ใน ECO Mode หรือ 
Power Saved Mode หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่  

 5.3 มีการตรวจสอบค่าฮาร์มอนิกส์
หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ ตรวจสอบท้ัง THD current 
และ THD voltage 
โดยเฉพาะในจุดที มรีะบบ
อุปกรณ์ Power Switching 

 5.4 มีข้อมูลประสิทธิภาพ ณ  มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ เปรียบเทยีบประสิทธิภาพ
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หัวข้อ รายการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
หรือไม ่

กับอุปกรณ์ในเทคโนโลยีที 
ทันสมัยในปัจจุบัน 

 5.5 สามารถบรหิารจดัการอุปกรณ์
ไฟฟ้าในช่วงเวลาที มีค่าไฟฟ้าสูง 
(On-Peak Demand) หรือไม ่

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ จัดท่า Load shading 
schedule หรือ เลือกใช้
อุปกรณ์ที มี Soft Start เพื อ
ลดค่า Peak Demand 

 5.6 มีพื้นที ในแนวราบ เช่น หลังคา 
บริเวณจอดรถ ที เพียงพอต่อการ
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลลห์รือไม่ 

 มี/ใช่    ไม่ม/ีไม่ใช่ พิจารณาการผลิตไฟฟ้าใน
ลักษณะ Hybrid (Solar + 
Wind) เพื อเพิ มเสถยีรภาพ
ของระบบ 
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 ภาคผนวก จ. 

 แนวทางและประโยชน์ในการตรวจติดตาม 
และพิสจูน์ผลประหยัด 

 
 
1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงอุปกรณ์
หรือระบบ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงานท่ีได้ด าเนินการไป ส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการ
หรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานมากช้ึน  

กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ประกอกด้วยกิจกรรมหลักดังน้ี 
1. การเตรียมแผนการตรวจวดัและพสิูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
2. การจัดท าค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
3. การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมลูการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 
4. การวิเคราะหผ์ลประหยดัพลังงานและจัดท ารายงานผลการตรวจวัดและพิสูจนผ์ลประหยัดพลังงาน 

รายละเอียดส าหรับแต่ละขั้นตอนของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน แสดงได้ดังนี้ 

1.1 การเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Plan – M&V 
Plan) 

 ขั้นตอนแรกของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน จะเริ่มจากการจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงาน ซึ่งการจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสจูน์ผลประหยัดพลังงานควรด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
วิศวกรที่มีหน้าที่ดูแลการใช้พลังงานของโครงการหรือมาตรการในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 การจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan – M&V Plan)  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดหลักการ วิธีการ รายละเอียดและขอบเขตของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

การจัดท าแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ควรประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 

1.1.1 รายละเอียดหรือความต้องการในการปรับปรุงการใช้พลังงานของมาตรการหรือโครงการ (Documentation of 
the design intent) ขอบเขตด้านเทคนิคของการปรับปรุง 

1.1.2  ข้อมูลค่าฐานการใช้พลังงาน รวมถึงรายละเอียดตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานของโครงการหรือมาตรการที่ท า
การปรับปรุง 

1.1.3 ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานท่ีเลือกใช้ในแต่ละขั้นตอน 
1.1.4 ขั้นตอนและวิธีการควบคุมคุณภาพในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
1.1.5 ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานที่จะท าการตรวจวัด พร้อมก าหนดวิธีการค านวณค่าการใช้พลังงาน

จากตัวแปรต่างๆ ที่ท าการตรวจวัด 
1.1.6 ข้อมูลรายละเอียด software ที่จะใช้ในการค านวณค่าการใช้พลังงาน (กรณีที่เลือกใช้วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์

ผลประหยัดพลังงานโดยใช้ Simulation Software) 
1.1.7 ข้อก าหนดส าหรับเครื่องมือท่ีต้องใช้ในการตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
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1.1.8 ต าแหน่งของการตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
1.1.9 วิธีการและระยะเวลาส าหรับการสอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือ 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน 
1.1.10 ช่วงเวลาการตรวจวัดที่เหมาะสมกับวิธีการตรวจวัดและลักษณะของโครงการหรือมาตรการที่ท าการปรับปรุง 
1.1.11 ข้อมูลค่าฐานส าหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในขณะท าการตรวจสอบและตรวจวัด เช่น อุณหภูมิ

ภายนอก, ปริมาณการผลิต หรือ ค่าตัวแปรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เป็นต้น 
1.1.12 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ส าหรับการตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน และวิธีปรับแก้ไข 
1.1.13 รูปแบบการรายงานผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
1.1.14 งบประมาณและบุคลากรที่ต้องใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 

การจัดท าแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ควรเริ่มด าเนินการในขั้นตอนการออกแบบ หรือ การก าหนด
มาตรการในการปรับปรุง ทั้งนี้ เนื่องจากการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
อาจจ าเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพิ่มเติม หรือ อาจจะกระทบกับวิธีการหรือเวลาในการท างานของบริเวณที่ปรับปรุง
ได้ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการจัดท าแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะท าให้การออกแบบหรือก าหนดมาตรการ
ในการปรับปรุงท าได้โดยสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจท าให้ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมการติดตามได้ในอนาคต 

1.2 การจัดท าค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Baseline Energy Consumption Development) 
ในการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบค่า

การใช้พลังงานภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ ดังนั้นก่อนด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน จ าเป็นต้อง
จัดท าค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงซึ่งประกอบด้วย ผลการตรวจวัดการใช้พลังงานและค่าตัว แปรควบคุมการใช้
พลังงาน 

ผลการตรวจวัดการใช้พลังงาน : โดยทั่วไปจะใช้ค่าดัชนีการใช้พลังงาน เพื่อก าหนดเป็นค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการ
ปรับปรุงของโครงการหรือมาตรการที่ก าหนด 

ตัวแปรควบคุมการใช้พลังงาน : การใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงาน ดังนั้น ในการจัดท าค่าฐานการใช้พลังงานจึงต้องก าหนดตัวแปรควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน และก าหนดค่า
ฐานของตัวแปรควบคุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการก าหนดสภาวะในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานหลังการ
ปรับปรุงได้ถูกต้องต่อไป 

ทั้งนี้ในการตรวจวัดการใช้พลังงานเพื่อก าหนดค่าดัชนีการใช้พลังงาน จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของ
โครงการหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีด าเนินการ  

1.3 การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมลูการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit Analysis) 
 การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit Analysis) จะด าเนินการภายหลัง
การปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานแล้วเสร็จและอุปกรณ์หรือระบบมีการใช้งานในสภาวะปกติ โดยวิธีการ
ตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง จะต้องด าเนินการในลักษณะเดียวกับการจัดท าค่าฐานการใช้พลังงาน
ก่อนการปรับปรุง ในสภาวะที่ตัวแปรควบคุมการใช้พลังงานมีค่าสอดคล้องกับค่าฐานที่ก าหนดไว้ในขณะที่ท าการจัดท าค่าฐาน
การใช้พลังงาน 

 ในกรณีที่ไม่สามารถปรับค่าตัวแปรควบคุมการใช้พลังงานภายหลังการปรับปรุงให้มีค่าสอดคล้องกับค่าฐาของตัวแปร
ควบคุมการใช้พลังงานก่อนปรับปรุงได้ จะต้องท าการปรับค่าผลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง โดยใช้ค่าปรับปรุง 
(Adjustment) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงอยู่ในสภาวะการท างานที่สอดคล้องกัน
ต่อไป 
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1.4 การวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานและการจัดท ารายงานผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Energy 
Saving Analysis and Reporting) 
ผลประหยัดพลังงาน (Energy Saving Analysis) ส าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน ท าโดยการเปรียบเทียบผลการใช้

พลังงานก่อนการปรับปรุง เทียบกับ ผลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง ที่ มีการปรับค่าปรับปรุง (Adjustment) เป็นที่
เรียบร้อย เพื่อวิเคราะห์ร้อยละของการประหยัดพลังงาน ผลประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีเกิดขึ้น พร้อมจัดท า
รายงานแสดงผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเพื่อน าเสนอผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และจัดเก็บไว้เป็นข้ อมูลในการ
ด าเนินการต่อไป  

2. ประโยชน์ของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะท าให้ทราบข้อมูลผลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงการใช้

พลังงาน ผลประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีประหยัดได้ นอกจากนี้ การน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยดังน้ี 

2.1 ผลประหยัดพลังงานเพ่ิมมากขึ้น (Increase Energy Savings) : ข้อมูลจากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
ที่ชัดเจนจะท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน ขณะเดียวกันการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องจะท าให้ทราบแนวทางที่จะปรับปรุงการ
ท างานส าหรับโครงการนั้น ๆ เพิ่มเติม หรือ ขยายผลไปยังโครงการอนุรักษ์พลังงานอื่น  ๆ ท าให้เกิดผลประหยัดพลังงาน
เพิ่มมากข้ึนได้ 

2.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Operations and Maintenance 
Troubleshooting) : ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานในช่วงแรกของการเริ่มใช้งานอุปกรณ์
ใหม่ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างเริ่มใช้
งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระยะหนึ่งถึงสองปีแรกของการใช้งาน 

2.3 สนับสนุนการรับประกันสมรรถนะอุปกรณ์ (Performance Contracting) : ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถน าไปใช้ในโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดให้มีการ
รับประกันสมรรถนะอุปกรณ์ หรือ ผลประหยัดที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิมได้  

2.4 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานด้านวิศวกรรม (Encourage better project engineering) : กระบวนการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนสามารถน าไปประกอบการพัฒนางานออกแบบหรือบริหาร
จัดการด้านวิศวกรรม ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานด้านวิศวกรรมได้ 

2.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Support GHG emission reduction scheme) : ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานท่ีชัดเจนและเป็นไปตามาตรฐานสากลสามารถน าไปใช้ในการค านวณปริมาณการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน สถานประกอบการ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้ 

3.  ข้อก าหนดในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
 ในปัจจุบัน ข้อก าหนดส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้รับการพัฒนาในลักษณะของแนวทางและ
ค าแนะน าในการด าเนินการ โดยแนวทางและข้อแนะน าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีการน าไปประยุกต์ใช้งานในหลาย
ประเทศ คือ International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานช่ือ 
Efficiency Valuation Organization (EVO) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน EVO ได้พัฒนาแนวทางและข้อแนะน าในการ
ด าเนินการเพื่อเผยแพร่จ านวน 3 Volume ดังนี ้

IPMVP Volume I  Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings 
เอกสาร Volume I ก าหนดนิยาม แนวทางและข้อแนะน าในการตรวจวัดและพสิูจน์ผลประหยัดพลงังานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ าภายในอาคารและโรงงาน 
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IPMVP Volume II Indoor Environmental Quality (IEQ) Issues 
เอกสาร Volume II กล่าวถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจากการด าเนินโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ให้
ค าแนะน าในการออกแบบและด าเนินโครงการด้านประสิทธิภาพพลงังานท่ีไม่กระทบกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนให้ค าแนะน าในการ
ตรวจวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปจากการด าเนินโครงการด้านประสทิธิภาพพลังงาน 

IPMVP Volume III Applications 
เอกสาร Volume III ให้รายละเอียดการประยุกต์ใช้งานค าแนะน าท่ีน าเสนอไว้ในเอกสาร Volume I โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Part I 
การประยุกต์ใช้ส าหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ และ Part II การประยุกต์ใช้ส าหรับการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในสถานประกอบการ   

3.1 การตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน 
การตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน ไม่สามารถที่จะท าการตรวจวัดได้โดยตรงเนื่องจากผลประหยัดพลังงานเป็น

พลังงานท่ีหายไป ดังนั้น การตรวจวัดผลประหยัดพลังงานท าได้โดยใช้หลักการเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานก่อนและหลัง
การปรับปรุง ซึ่งรวมค่าปรับเทียบ (Adjustment) ส าหรับสภาวะการท างานไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3-1 แสดงตัวอย่างผลประหยัดพลังงานท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงอุปกรณ์ 

(ตัวอย่างข้อมูลการใช้พลังงานของหม้อไอน้ าซ่ึงท าการปรับปรุงการใช้พลังงานโดยติดต้ังอุปกรณ์น าความร้อนทิ้งจากก๊าซเสียกลับมาใช้ใหม่ และ
มีการเพิ่มก าลังผลิตเมื่อท าการปรับปรุงแล้วเสร็จ) 
อ้างอิง : IPMVP Volume 1 : Concept and Options for Determining Energy and Water Savings, April 2007  

จากรูปที่ 3-1 การตรวจวัดผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการปรับปรุงหม้อไอน้ า ต้องท าโดยแยกผลการใช้
พลังงานที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มก าลังผลิตออกก่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาข้อมูลค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
(Baseline Energy use) เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานกับปริมาณผลผลิต และใช้ความสัมพันธ์
ดงักล่าวค านวณค่าการใช้พลังงานของหม้อไอน้ าที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มก าลงัผลติถ้าไม่มีการติดตั้งอุปกรณน์ าความรอ้นทิ้ง
จากก๊าซเสียกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือปรับปรุงค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Adjusted-Baseline Energy)  

ผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการปรับปรุงหม้อไอน้ าสามารถหาได้จากผลต่างระหว่าง ค่าฐานการใช้พลังงาน
ก่อนการปรับปรุงที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted-Baseline Energy) กับค่าการใช้พลังงานของหม้อไอน้ าที่ท าการตรวจวัดในช่วง
รายงานผลประหยัด (Reporting Period) 
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ทั้งนี้ หากไม่มีการเพิ่มก าลังผลิตจะพบว่า ผลต่างระหว่างค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Baseline 
Energy Use) กับ ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผลประหยัดง (Reporting Period) จะมีค่าแตกต่างกันมากว่าเมื่อมีการ
เพิ่มก าลังการผลิต ดังนั้น การแยกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานที่นอกเหนือจากการปรับปรุงอุปกรณ์ออกไปจาก
การวิเคราะห์ผลประหยัดจึงมีความจ าเป็น เพื่อให้ได้ผลประหยัดพลังงานท่ีถูกต้อง 

 ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงาน แสดงได้ดังนี้ 

 ผลประหยัดพลังงาน  
= (ค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง – ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผลประหยัด) +- ค่าปรับปรุง 

[Saving = (Baseline-Period Energy Use – Reporting-Period Energy Use) +- Adjustments] 

 3.2 หลักการพ้ืนฐานของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
 ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน มีหลักการพื้นฐานที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ผลการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ดังน้ี 

3.2.1 แม่นย า (Accurate) 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ต้องมีความแม่นย าในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ส าหรับแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสองปัจจัยดังนี้ 
1. การน าข้อมูลไปใช้  

ข้อมูลผลจากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานสามารถน าไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ใช้ค านวณผลประหยัดพลังงานส าหรับโครงการรับประกันผลประหยัดพลังงาน (ESCO 
Project), ใช้ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโครงการ หรือ ใช้ใน
การพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ จะเป็นผู้ก าหนดการยอมรับได้ของความแม่นย า (Accurate) หรือ ความคลาดเคลื่อนของผล
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานตามลักษณะและความส าคัญของการน าข้อมูลไปใช้ต่อไป 

2. งบประมาณส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
โดยทั่วไป งบประมาณส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงเมื่อ
เทียบกับผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการด าเนินโครงการที่ต้องการพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
ส าหรับโครงการที่มีผลประหยัดพลังงานสูง งบประมาณที่ใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงานมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสูงมากกว่าโครงการที่มีผลประหยัดพลังงานต่ า (ในกรณีที่เลือก
วิธีการและหลักการตรวจวัดในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นท า
ให้สามารถก าหนดรายละเอียดส าหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยดัพลังงานได้ละเอียดและเลือก
อุปกรณ์ตรวจวัดท่ีมีความแม่นย าสูงมากขึ้นได้ 

3.2.2 สมบูรณ์ (Complete) 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่สมบูรณ์จะต้องครอบคลุมผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการที่ต้องการพิสูจน์ผลประหยัด โดยตัวแปรหลักที่จะมีผลต่อการใช้พลังงานควรจะต้องได้รับการตรวจวัด
จริงทั้งหมด ในขณะที่ตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกับการใช้พลังงานน้อยอาจใช้วิธีประมาณการได้ 

3.2.3 ประเมินทางน้อย (Conservative) 
ในกรณีที่ต้องมีการประมาณการ หรือ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้
พลังงานซึ่งไม่สามารถตรวจวัดจริงได้ ให้ใช้หลักการประเมินทางน้อย (Conservative) เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อไม่
ให้ผลประหยัดพลังงานท่ีได้มีค่าสูงเกินความเป็นจริง 
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3.2.4 สอดคล้อง Consistent 
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานในโครงการ หรือ สถานประกอบการเดียวกัน ควรสอดคล้องกันใน
กรณีต่าง ๆ ดังนี ้

- พลังงานชนิดต่าง ๆ 
- โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานท่ีมีผู้รับผิดชอบต่างบุคคลกัน 
- การด าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานในลักษณะเดียวกันแตต่า่งช่วงเวลา 
- ฯลฯ 

ทั้งนี้ ความสอดคล้องหมายถึงการด าเนินการที่เป็นไปในแนวทางเดียงกันแต่ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันท้ังหมด ทั้งนี ้
อาจแตกต่างกันได้ในรายละเอียดแต่ไม่ควรจะขดัแย้งกันในหลักการและวิธีการตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน 

3.2.5 ชัดเจน (Transparent) 
การยอมรับในผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานมีความส าคัญมาก ดังนั้น หลักการ ขั้นตอน 
แผนงาน และวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานต้องเป็นที่ยอมรับและเปิดเผยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการน าผลประหยัดพลังงานไปใช้งานได้รับทราบโดยละเอียด 

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ควรด าเนินการตามหลักการพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็
ตาม แนวทางและวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้  
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 ภาคผนวก ฉ. 

 การประเมินทางเลือกในการปรับปรุง 
โดยวิธี Life Cycle Costing (LCC) 

 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดทั้งวัฎจักรของอาคาร หรือที่เรียกว่า Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) คือ 

วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ที่พิจารณาค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ การใช้งาน การบ ารุงรักษา การท าลาย เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ในการออกแบบอาคาร ซึ่งในทางเลือกต่างๆ นั้น อาจมีค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน หากแต่อยู่ที่
มุมมองในภาพรวมในระยะยาวตลอดอายุของอาคารว่าทางเลือกใดจะให้ผลที่ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของ หรือผู้บริหาร
อาคารในด้านต่างๆ มากน้อยเพียงใด เช่น ผลในด้านการประหยัดพลงังาน ผลในด้านคุณภาพการใช้อาคาร ผลในด้านความปลอดภัย 
ฯลฯ 

  

รูปที่ 2-1 แสดงค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของอาคารในสัดส่วน 2% ของค่าใช้จ่ายตลอดอายุอาคาร 30 ปี 
( Source : Sustainable Building Technical Manual, Lean & Clean Management , 1994) 

 ท าไมถึงต้องท าการวิเคราะห์  Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) 
โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับการวิเคราะห์ Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) เนื่องจาก

การออกแบบอาคารใหม่ (New Building) หรือการปรับปรุงอาคารเก่า (Retrofited Existing Buillding) ให้มีประสิทธิภาพพลังงาน
มากขึ้นน้ัน ส่งผลต่อการลงทุน หรือ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในทางเลือกต่างๆ  

ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจโครงการที่เป็นทางเลอืกต่างๆ ว่าจะด าเนินการได้คุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตรห์รือไม่นั้น มีความ
จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาในระยะยาวตลอดอายุโครงการ ซึ่งท าให้การจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินโครงการโดยใช้ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ LCCA ในด้านต่างๆ มาช่วยให้นักลงทุน หรือ ผู้ให้แหล่งเงินกู้ในโครงการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  
รวมถึงเจ้าของหรือผู้บริหารโครงการสามารถเลือกการด าเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต่ าสุด (Lowest overall cost) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างในข้ันตอนการออกแบบอาคาร 

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ LCCA ที่ผ่านมา มักประสบกับอุปสรรคจากความไม่เข้าใจที่เพียงพอ ดังนี้ 
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ปัญหาอุปสรรคส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ LCCA 
o มีการวิเคราะห์ LCCA ที่ช้าเกินไป (ไม่ได้ท าในช่วงออกแบบ) เนื่องจากถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือใน

การยืนยันผลจากการออกแบบ ซึ่งแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ทางการเงินเพื่อตัดสินใจในทางเลือกการลงทุนที่ดีท่ีสุด 

o เอกสาร Owner Project Requirement (OPR’s) เสร็จล่าช้ากว่ากระบวนการออกแบบและก่อสร้าง
ท าให้ขาดความชัดเจนของงานจากฝ่ายต่างๆ  

o การเติบโตขยายส่วนต่างๆ ของอาคาร ท าให้ยากต่อการใช้งานและบ ารุงรักษา และส่งผลกระทบต่อผล
การวิเคราะห์ LCCA ที่คลาดเคลื่อน 

o ฯลฯ 

การค านวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักร (Life-Cycle Cost, LCC) 
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักร (Life-Cycle Cost, LCC) ถูกน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และก าหนดค่าดัชนีประสิทธิภาพ

พลังงานของระบบอาคาร ค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักรจะเป็นตัวช้ีวัดทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับประเมินความเหมาะสมของโครงการ 
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน ค่าด าเนินการ ค่าพลังงาน ค่าซ่อมบ ารุง รวมถึงมูลค่าซากของระบบ ในกระบวนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะถูกแปลงเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) โดยค านึงถึงมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 
มูลค่าสุทธิของราคาค่าซาก (Resale , Scrap Value) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านน้ า ค่าช่ายในการซ่อมบ ารุงฯลฯ ซึ่ง
สามารถแสดงได้ด้วยสมการค านวณต่อไปนี้ 
 
  
 
โดยที่ 
LCC = Total Life Cycle Cost in Present Value of given alternative 
I0 = Initial Investment Cost 
Repl = Present Value capital replacement cost 
Res = Present Value residual ( resale value, scrap value, salvage value) less  
                   disposal costs 
E = Present Value Energy Cost 
W = Present Value Water Cost 
OM&R = Present Value non-fuel operating, maintenance, and repair costs 
O = Present Value of Other costs ( e.g. contract costs ) 

กรณีตัวอย่างการประเมินโครงการ 
กรณีตัวอย่างการประเมิน LCC ส าหรับการปรับปรุงวัสดุกรอบอาคาร : 
 กรณีตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการประเมินโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ที่มาข้อมูล : 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง (3)) ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 15,985 ตารางเมตร เฉลี่ยใช้งาน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน 
และมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงจากใบเสร็จค่าไฟ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในแต่ละเดือนของอาคารศาลางกลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

LCC = I0 + Repl – Res + E + W + OM&R + O 
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โดยมีการส ารวจข้อมูลทางกายภาพของวัสดุประกอบอาคาร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพด้านต่างๆ ดังตารางที่ 2 
ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 สรุปรายการวัสดุที่ใช้ในองค์ประกอบต่างๆ ของแบบมาตรฐานอาคารศาลากลางจังหวัด 

 

ทั้งนี้ สามารถค านวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) และหลังคา (RTTV) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของกรอบ
อาคาร ซึ่งได้ OTTV = 28.68 W/m2 และ RTTV = 8.91 W/m2 ตามล าดับ จากนั้น สร้างอาคารอ้างอิงโดยจ าลองสภาพการใช้
พลังงานด้วยโปรแกรม Visual DOE 4.1 เพื่อหาค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร ซึ่งได้เท่ากับ 79.39 kWh/m2-yr. ดังตารางสรุปที่ 
3 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของแบบมาตรฐานอาคารศาลากลางเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน (BEC)  
(ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท,์ 2553) 

 

ดังนั้น สามารถก าหนดแนวทางการปรับปรุงได้ 112 แนวทาง จากนั้น ค านวณค่าประสิทธิภาพต่างๆ เช่น OTTV, Energy 
Consumption, Energy Saving, Initial Cost, Life Cycle Cost (LCC) โดยมีแนวทางที่ 22 (ผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่นฉาบเรียบ
ทาสี+กระจกใส) ซึ่งเป็นวัสดุกรอบอาคารของแบบมาตรฐานศาลากลางที่ใช้ในปัจจุบันเป็นอาคารอ้างอิง (Base Case) โดยเหลือ
แนวทางที่พิจารณาเพียง 14 แนวทางที่สมควรพิจารณาการปรับปรุง จากค่า LCC ที่ต่ ากว่า LCC แนวทางที่ 22 ( LCC ต่ ากว่า 
62,811,469 บาท) ซึ่งแนวทางที่ 59 จะมีค่า LCC ต่ าสุด (LCC=61,401,441)  

สามารถพิจารณาค่าประสิทธิภาพต่างๆ ได้ดังรูปที่ 1 – 3 และตารางที่ 4-5 ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบคา่การถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนัง (OTTV) ของแต่ละแนวทางการปรบัปรุง 

 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีสามารถประหยัดได้ (%) ของแต่ละแนวทางปรับปรุง 
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบคา่ต้นทุนตลอดอายุวัฎจักร (LCC) ของแต่ละแนวทางการปรับปรุง 

ส าหรับรายละเอียดของ LCC ส าหรับแนวทางการปรับปรุงทั้ง 14 รูปแบบ ที่ควรพิจารณาเนื่องจากให้ค่า LCC ที่ต่ ากว่าแนวทาง
อ้างอิงที่ 22 มีดังตารางที่ 4 ต่อไปนี ้

ตารางที่ 4 ค่าต้นทุนตลอดอายุวัฎจักร (LCC) ส าหรับแนวทางการปรับปรุงท้ัง 14 รูปแบบที่มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน 

 
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานนั้น ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพพลังงานที่คุ้มค่าแก่การลงทุน 
(Economic Building : ECON) ซึ่งจะเห็นได้จากตารางที่ 5 ต่อไปนี้ พบว่า การปรับปรุงอาคารเป็นอาคารที่มีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานระดับสูง (High Energy Performance System : HEPS) ตามแนวทางที่ 98 นั้น แม้ว่าจะก่อให้เกิดผล
ประหยัดพลังงานที่สูงแต่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนที่มากถึง 30 ปี ดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าใน
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การลงทุน  ซึ่งต่างจากการปรับปรุงในแนวทางที่ 59 ซึ่งให้ค่า LCC ที่ต่ ากว่า และมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 6 ปี แต่ก่อให้เกิดผล
ประหยัดพลังงานท่ีใกล้เคียงกัน 

ตารางที่ 5 สรุปประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของแบบมาตรฐานอาคารศาลางกลาง และแนวทางการปรับปรุงเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า (BEC) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานระดับสูง (HEPS) และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน (ECON) (ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ , 2553) 

 

อย่างไรก็ตาม จากค่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคารของประเทศไทย (ตารางที่ 6)  และ สมรรถนะของระบบอาคาร
และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 7)  ต่อไปนี้ ท าให้สามารถพิจารณาค่า LCC ของระดับอาคารประเภทต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ตารางที่ 6 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคารของประเทศไทย 
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ตารางที่ 7 สมรรถนะของระบบอาคารและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ช. 

 กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 
ในอาคารเก่าที่จะปรับปรุง (Retrofitted) 

 
หลักการพิจารณาก่อนการปรับปรุงอาคาร 

หากเจ้าของอาคารเก่าคิดว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าพลังงานต่อเดือนสูงและมีความคิดจะลดค่าใช้จ่ายโดยการปรับปรุง
อาคาร  แต่ไม่มั่นใจว่าจะมีความคุ้มทุนหรือไม่  หรืออยากทราบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร  ควรตรวจสอบอาคารตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

1.ส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารที่จะปรับปรุงใน  3  ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
1. ระบบปรับอากาศ 
2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
3. อุปกรณ์อื่นๆ 

หากสามารถหาข้อมูลย้อนหลัง 12  เดือนได้ก็จะท าให้การพิจารณามีความแม่นย าขึ้น  จะท าให้ทราบสัดส่วนการใช้พลังงานโดย
เฉลี่ยทั้งปี  และทราบดัชนีการใช้พลังงานรวมต่อพ้ืนท่ีใช้สอยต่อปี 

2. หาค่าอ้างอิงจากอาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อตรวจสอบว่าสดัสว่นการใช้พลังงานและคา่ดัชนีการใช้พลังงานรวมตอ่พ้ืนท่ีใช้
สอยของอาคารที่จะประเมินต่อปี  แตกต่างจากอาคารอ้างอิงมากน้อยเท่าใด  โดยค่าดัชนีการใช้พลังงานท่ีอาจใช้พิจารณา มีดังนี ้

ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารอ้างอิง  และอาคารมาตรฐานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี  2551 
ประเภทอาคาร อาคารอ้างอิง 

kWh/m2-y 
อาคารมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. 

kWh/m2-y 
ส านักงาน 
โรงแรม 
โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า 
สถานศึกษา 
อาคารอื่นๆ 
อาคารชุด 
ห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่ง 

146.4 
173.2 
148.8 
556.0 
94.0 
139.7 
118.4 
394.7 

98.7 
117.0 
123.9 
394.3 
79.3 
117.2 
105.3 
300.9 

ประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนการปรับปรุง 
1. ความคุ้มค่าทางด้านการลงทุนเมื่อตรวจสอบในเบื้องต้นตามขั้นตอนแล้วว่าสมควรจะต้องปรับปรุงอาคารแน่  จะต้อง

พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุง  โดยค านึงถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ประกอบ  ทั้งนี้ควรให้วิศวกร
หรือสถาปนิกเสนอทางเลือกอย่างน้อย  2  หรือ  3  แนวทางเป็นข้อมูลประ กอบการตัดสินใจ  โดยพิจารณาจากผล
ประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับการลงทุนในกรณีเปลี่ยนวัสดุต่างๆ 

2. อาคารหลังปรับปรุงต้องมีสภาวะน่าสบาย (Comfort condition) ส าหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ต้องให้ผู้ออกแบบแสดงข้อมูล
ยืนยันประกอบด้วย 

3. ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาอาคารควรจะลดลงหรืออย่างน้อยต้องไม่เพิ่มขึ้น 
4. ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ใช้อาคารต้องไม่ลดลง 
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การปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาที่  1 :   
อาคาร  5  บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย  จ ากัด  เขตบางซื่อ กทม. 
1.ข้อมูลอาคาร 
เป็นอาคารประเภท ส านักงานสูง  5  ช้ันมีดาดฟ้า มีพื้นท่ีใช้สอยประมาณ  2,620  ตารางเมตร 

 

 

 
 

อาคาร 5  เป็นอาคารเก่าที่มีอายุใช้งานมาแล้วประมาณ  30  ปี  ลักษณะการวางผังอาคารมีข้อด้อยที่วางในทิศ
ตะวันออก - ตะวันตก  ท าให้รับแสงแดดเต็มที่อีกทั้งมีการใช้กระจกใส  ท าให้มีค่าความร้อนถ่ายเทผ่านผนังอาคารสูง  อีกทั้ง
หลังคาก็เป็นดาดฟ้าโล่งท าให้มีค่าความร้อนผ่านหลังคาอาคารสูงเช่นกัน เนื่องจากบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทยเป็นบริษัทที่ผลิตและ
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เน้นในเรื่องอนุรักษ์พลังงานจึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงอาคารเพื่อให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ตัวอย่าง  บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการติดฉลากอาคารกับ  พพ.  โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีประสิทธิภาพพลังงาน
สูงสุด 

แนวทางการปรับปรุงอาคาร   บริษัทได้ใช้แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ของ  พพ.  
เป็นตัวตั้ง  โดย  พพ.  ได้ให้ค าปรึกษาในเรื่องแนวทางการปรับปรุง  เพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพสูงถึงเกณฑ์ได้รับฉลาก  โดยจุดที่
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ต้องเน้นมากที่สุดคือการปรับปรุงให้มีค่าการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารต่ าที่สุด  และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย  
เนื่องจากการวางทิศทางอาคารไม่ถูกต้อง  บริษัทฯ ใช้เวลาในการปรับปรุงอาคาร  9  เดือน  โดยในระหว่างการปรับปรุงอาคารก็
สามารถใช้งานได้  เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนในการสลับพ้ืนท่ีใช้งาน  อีกทั้งการติดตั้งเพิ่มฉนวนและโครงสร้างส่วนใหญ่เป็น
การติดตั้งด้านนอกอาคาร  นับได้ว่าเป็นการปรับปรุงอาคารที่รบกวนการท างานน้อยมาก 

2.มาตรการทีบ่ริษัทด าเนินการ 
2.1การลดค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร 
2.1ปรับปรุงหลังคาที่เป็นดาดฟ้าโดยใช้ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมที่มีค่าการน าความร้อนต่ า  ค่า  k  0.029 W/m K  หนา  60  mm  
ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค  ท าให้มีค่าความต้านทานความร้อนสูงถึง  2.6  m2K/W  ส่งผลให้ค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา
อาคาร (RTTV) ต่ ามากเพียง  7.203 W/m2  

       

2.2 ปรับปรุงผนังอาคารทั้งส่วนที่เป็นผนังทึบและผนังโปร่งแสง  ท าให้ค่าความร้อนถ่ายเทผ่านผนังอาคาร (OTTV) เหลือเพียง  
19.162 W/m2 

 การปรับปรุงผนังอาคารในส่วนผนงัทึบใช้วิธีติดตั้งฉนวนใยแก้วท่ีมีค่าการน า 
ความร้อนต่ า ค่า  k  0.035 W/m K  หนา  75  mm  บวกกับฉนวนโพลียูรีเทนโฟมที่มี  ค่า  k  0.029 W/m K  หนา  60  mm. 
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 ผนังส่วนที่เป็นกระจกได้เปลี่ยนจากกระจกใส  6 mm ที่มีค่าสัมประสิทธิการก าบังแดดหรือค่า 
Solar  Coefficient : SC  0.96  เป็นกระจกเขียวตัดแสง  2  ช้ัน  และ  Low – E  มีค่า  SC  ต่ าเพียง  0.24  จากค่าสัมประสิทธิ์
การบังแดดจะมีผลแปรตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ ; SHGC  (Solar  Heat  Gain  Coefficient) 
ซึ่งค่า  SHGC  จะเป็นค่ารวมผลของรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจก  โดยตรงกับค่าความร้อนที่ดูดกลืนไว้  กระจกที่ดีต้องมีค่า  
SHGC  ต่ าๆ  โดยปกติแล้วค่า  SHGC  จะประมาณ  0.87  SC  จากการศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธิการบังแดดของกระจกมีผลต่อ
การใช้พลังงานในอาคารมาก  แต่พึงระวังว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกระจก  นอกจากมีความสามารถในการลดความร้อนเข้าสู่
อาคารแล้วจะต้องสามารถน าแสงธรรมชาติมาใช้เพื่อการส่องสว่างภายในอาคารด้วย  ดังนั้นการเลือกใช้กระจก  จึงจ าเป็นต้อง
ประเมินจุดที่เหมาะสม  ระหว่างค่าการลดความร้อนเข้าสู่อาคารกับค่าแสงสว่างที่จะได้รับ  คือต้องพิจารณาค่า VT (Visible light  
transmittance)  ประกอบด้วยทั้งนี้กระจกที่ดีควรมีค่าแสงธรรมชาติส่องผ่านมากกว่าค่าการส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์หรือ
มีค่า  VT / SHGC  มากกว่า  1  นั่นเอง  ซึ่งกระจกที่อาคาร  5  ของบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จ ากัด น ามาใช้มีค่า VT / SHGC  
ถึง  1.43 

 

 
 

2.3 การลดความร้อนสูญเสียจากการรั่วซึมของอากาศ โดยการใช้ประตู  2  ช้ันจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ  4,862 
kWh/ปี หรือเป็นเงิน  14,586 บาท/ปี 
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ค่าพลังงานสูญเสียที่ลดลง   =   ก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง 

                                      =   7,310 – 2,448  kWh/ปี 
                                      =   4,862   kWh/ปี 
                                      =  14,586  บาท/ป ี
 
หมายเหตุ  รายละเอียดการค านวณอยู่ในภาคผนวก 

2.4 มีระบบควบคุมระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน  โดยการแยกโซนการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในตามภาระของ
ระบบปรับอากาศและติดตั้ง  VSD  ที่เครื่องปั๊มส่งน้ าเย็น  ท าให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ าเฉลี่ยลดลงจาก  39  kWh/วัน  
เหลือเพียงประมาณ  5.3 kWh/วัน  จากข้อมูลการตรวจวัดจริง  ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงปีละ  26,390  บาท/ปี 
 

การตรวจวัด ปั๊มน ้าเย็น เมื่อใช้ VSD ในการควบคุม 

         
 
 
 
 

ประตูบานนอก 
ขนาด3ฟุต x 7ฟุต 

ประตูอัตโนมัตบานใน 
ขนาด 4ฟุต x 7ฟุต 

วัดปริมาณลมบานนอก 
เปิดประตูลมออก 1100 – 1500 
CFM 
ปิดประตูลมออก 70 CFM 

วัดปริมาณลมบานใน 
เปิดประตูลมออก 2600 CFM 
ปิดประตูลมออก 0 CFM 
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ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า   =    ก าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง – ก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
      =    (kWก่อนปรับปรุง -  kWหลังปรับปรุง) x ช่ัวโมงการใช้งานต่อป ี
      =    (39.086 – 5.253) x 260 
      =    8,796.58  kWh/ปี 
      =    8,796.58 x 3 
      =    26,389.74  บาท/ปี    ( คิดค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย) 
 

2.4 การเปลี่ยนลักษณะการท างานให้เป็น  Mobile Office ซึ่งท าให้เกิดความคล่องตัวและสามารถปรับการใช้พลังงานให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริงได้มากข้ึน  รวมทั้งได้เปลี่ยนการใช้คอมพิวเตอรแ์บบตั้งโตะ๊  เป็นโน๊ตบุ๊ค  ท าให้สามารถประหยัดการใช้
ไฟฟ้า  117 kWh/วัน หรือปีละ  102,960  บาท/ปี 
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          การตรวจวัดการประหยัดพลังงานก่อนและหลังมีการปรับปรุงเป็น Mobile Office 
 

      

       ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า  =    ก าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง – ก าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
      =    (kWก่อนปรับปรุง -  kWหลังปรับปรุง) x ช่ัวโมงการใช้งานต่อป ี
      =    (41.1 – 24.6) x 2,080 
      =    34,320  kWh/ปี 
      =    34,320 x 3 
      =    102,960  บาท/ปี    ( คิดค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย) 
 
2.5  มีระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงาน  มีค่าไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดเพียง  9.24 W/m2  

 ติดตั้ง  Timer  ก าหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้าตามส่วนต่างๆของส านักงาน 
 ติดตั้งระบบ  Sensor  แบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Mode Motion)  และแบบ  Day/Night      ที่สามารถเปิด 

- ปิด  ไฟฟ้าแสงสว่างได้ตามการใช้งานดังน้ี 
 

1. Mode Day/night  จะท างานโดยการตัดไฟฟ้าเมื่อมีแสงสว่างพอต่อความต้องการในห้องนั้นๆ  
2.  Mode  Motion  จะท างานเมื่อ  Mode Day/night  ต่อไฟให้กับห้องนั้นๆ แล้วหรือก็คือแสงสว่างในห้องไม่
เพียงพอ  โดยไฟฟ้าแสงสว่างในห้องจะติดก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในห้องนั้นๆ  และจะดับเมื่อไม่มีคนอยู่ 

 แยกการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นพื้นที่ย่อยโดยเฉลี่ยน้อยกว่า  30  ตารางเมตร/วงจร 
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2.6 การน าโซลาร์เซลล์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
 

 
 

บริษัทฯ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ก าลังผลิต   4  kW   
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย     17.61  kWh/วัน 
หรือเดือนละ      528.38   kWh 
หรือประมาณ  3%  ของการใช้ไฟฟ้าของอาคาร 
(หมายเหตุ : ไม่รวมไฟฟ้าที่ใช้กับ  Chiller  เนื่องจากบริษัทซื้อน้ าเย็นจากส่วนกลาง) 

 
2.7 มีระบบกักเก็บน้ าฝนมาใช้งาน  อาคารได้วางท่อน าน้ าฝนมากักเก็บท่ีบ่อรอบอาคาร  แล้วน าน้ ามาใช้ในการรดต้นไม้ 

     

            
 

     

การปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาที่  2 : 
 อาคารแจ้งวัฒนะ ส านักงานใหญ่  บมจ.  ธนาคารกสิกรไทยแห่งที่  3  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
  
1.ข้อมูลอาคาร 
 เป็นอาคารส านักงาน  สูง  11  ช้ัน  มีพื้นที่ใช้สอย  67,837  ตารางเมตร  เป็นอาคาร เก่าที่ธนาคารกสิกรไทยซื้อเพื่อ
น ามาใช้เป็นส านักงานใหญ่แห่งท่ี  3  โดยธนาคารฯ มีความประสงค์จะปรับปรุงอาคารให้เป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว  เพื่อต้องการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่ท างานในอาคารที่มีมาตรฐาน
สถาปัตยกรรมสีเขียวจะมีศักยภาพการท างานเพิ่มขึ้น  6%  ของอาคารทั่วไป  ธนาคารฯ จึงได้มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงอาคารโดยยึดมาตรฐานของ  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  ซึ่งมีกรอบในการประเมิน
ที่ค านึงถึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อันสอดคล้องกับมาตรฐานฉลากอาคารของกรมพัฒนาพลังงาน
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ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ดังนั้นธนาคารจึงเข้าร่วมโครงการติดฉลากอาคารกับ  พพ.  ขนานไปกับการยื่นขอประเมิน
จาก  LEED   
  

 
 

 เมื่อธนาคารฯ มีเป้าหมายการปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงถึงเกณฑ์ได้รับฉลากอาคาร  จึงเริ่ม
วางแผนปรับปรุงอาคาร  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินที่ครอบคลุมทั้งตัวอาคาร  สภาพภูมิทัศน์รอบตัวอาคารและเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม  ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้ใช้เวลาในการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบ
ทั้งสิ้นเกือบ 1 ป ีเมื่อปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ  จึงย้ายบุคลากรเข้าไปท างานในตัวอาคาร 

2.มาตรการที่บริษัทฯ ด าเนินการ 
2.1  การลดค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร 
2.1.1 ปรับปรุงหลังคาโดยการใช้ฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์  ค่า  k  0.035 W/m K  ท าให้ค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่
อาคารผ่านหลังคาเหลือเพียง  8.47 W/m2 
2.1.2 ปรับปรุงผนังอาคารโดยการใช้ฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์  ท าให้ค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่อาคารผ่านผนัง
เหลือเพียง  27.61 W/m2   
 

     

โดยการปรับปรุง 
- ส่วนผนังทึบ  ติดฉนวนใยแก้วหนา  6 mm  ค่า  k  0.035 W/m K 
- ส่วนผนังโปร่งแสงใช้กระจก  Heat. Stop  หนา  24 mm  ค่า  SC  0.30 

  จะเห็นว่าการปรับปรุงผนังอาคารของธนาคารกสิกรไทย  จะใช้ฉนวนน้อยกว่าอาคารบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย 
จ ากัด  ท าให้ค่า  OTTV  สูงกว่า  แต่ก็นับว่าการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารอยู่ในระดับต่ า (น้อยกว่า  30 W/m2) 
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2.2 ระบบปรับอากาศ  
ธนาคารฯ เน้นการใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง  ทุกขนาดที่ติดตั้ง  และระบบการควบคุมอัตโนมัติ

ตามสภาระความร้อน 

2.2.1 ใช้ระบบปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดเกิน  5  ตันความเย็น  ประสิทธิภาพสูง  มีค่า  COP  มากกว่า  
3.06  เครื่องท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าขนาด  250  ถึง  499  ตันความเย็น  มีค่า  COP  มากกว่า  5.94  และเครื่อง
ท าน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าขนาดเกิน  500  ตันความเย็น  มีค่า  COP  มากกว่า  6.24 

2.2.2 แยกโซนการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในเป็นโซนย่อยตามทิศกับโซนภายใน  และติดตั้ง VSD  ที่เครื่องปั๊มส่งน้ าเย็น  ท า
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ าเฉลี่ยลดลงจาก  911,040  kWh/ปี  เหลือเพียงประมาณ  339,888 kWh/ปี  ซึ่งสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้  1,700,000 บาท/ปี  (ใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับอาคารของบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จ ากัด) 

2.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  
มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงเพียง  7.64  W/m2  ซึ่งนับว่าต่ ามาก  เนื่องจาก 

 มีการใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูง  และหลอด LED  
 มีการแยกสวิทซ์ควบคุมแสงประดิษฐ์ในพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติ  มีอุปกรณ์  Daylight sensor  และ  

Motion  sensor 
 มีระบบควบคุมระดับความส่องสว่างของแสงประดิษฐ์แบบอัตโนมัติ  โดยใช้  Lighting  Dimmer 
 มีการน าแสงธรรมชาติมาใช้ในพื้นที่หลักมากกว่า  25%  และใช้ในพื้นที่รอง  20% 
 แยกการปิดเปิดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นพื้นที่ย่อยเฉลี่ย  62  ตารางเมตร/วงจร 

2.4 มีระบบบ าบัดน้ าเสีย  Electrocoagulation  และ  ระบบ  Recycle  น้ าด้วย  Microfiltration  
สามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง  50%  ของน้ าเสียอาคารหรือ  100  ลบ.ม./วัน  จากน้ าเสียของอาคารประมาณ  200  ลบ.ม./
วัน  ข้อมูลน้ าเสียมีค่า  BOD  ไม่เกิน  393 mg/l  ค่า  Oil & Grease  ไม่เกิน  50 mg/l  เมื่อน้ าบ าบัดแล้วจะมีค่า  BOD  ไม่เกิน  
30 mg/l  และค่า  parameter อื่นๆ ตามมาตรฐานน้ าทิ้งประเภท  ข. ขั้นตอนแรกที่จะน าน้ าเสียผ่านกระบวนการ 
Electrocoagulation  แล้วจึงน าน้ าไปเข้าระบบ  Recycle  ด้วย Microfiltration  น้ าที่ได้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ า
บริโภค  กรมอนามัย  พ.ศ.  2543  ซึ่งบริษัทได้น าน้ ากลับไปใช้ในระบบสุขาภิบาลของอาคาร  

2.5 ระบบ  Parking management 
ช่วยลดระยะเวลาและประหยัดพลังงานในการจอดรถเนื่องจากจะมีข้อมูลแสดงให้ทราบถึงปริมาณรถที่จะสามารถจอดได้ในแต่ละ
ช้ันท าให้ผู้ขับรถไม่ต้องเสียเวลาในการขับวนในช้ันท่ีไม่ว่าง อุปกรณ์หลักๆได้แก่ 
   - Ultrasonic Detector (UD) ระบบตรวจจับ 
   - LED indicator   ระบบไฟสัญญาณ  
   - Control Unit    ระบบควบคุมและประเมินผล 
   - LED indicator screen  หน้าจอแสดงผล 

2.6 ระบบ  CO2 sensor  เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ  ทั้งในพื้นที่ท างานและพื้นที่จอดรถ CO2  sensor  set  point (Min 850 
ppm, Max 1000 ppm)  

การใช้พื้นที่อาคารปรับอากาศบางครั้งจะมีปริมาณคนใช้งานไม่แน่นอน แต่ในการออกแบบระบบปรับอากาศ ผู้ออกแบบส่วนใหญ่
จะก าหนดให้มีการเติมอากาศคงที่ โดยใช้จ านวนคนจากการประเมินซึ่งมักจะเป็นค่าด้านสูง ท าให้อัตราการเติมอากาศจาก
ภายนอกเกินความจ าเป็นซึ่งก็จะไม่ประหยัดพลังงาน แต่หากช่วงใดมีปริมาณคนเกินค่าเฉลี่ยที่ออกแบบไว้ คุณภาพอากาศจะต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกับสุขภาพของผู้ใช้อาคาร ดังน้ันการน า  CO2  Sensor มาใช้จะเป็นวิธีที่ท าให้การเติมอากาศเข้าสู่ตัว
อาคารเหมาะสมและประหยัดพลังงาน ซึ่งการตั้งค่าความเข้มข้นของ  CO2  ส่วนใหญ่จะตั้งค่าจากการศึกษาของ  ASHRAE  ที่
ก าหนดว่าหากมีการเติมอากาศเท่ากับ 20 cfm/คน ค่าความเข้มข้นของ CO2  จะเท่ากับ 1,000 ppm. 
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แต่การใช้งานพื้นที่จอดรถ เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่ปรับอากาศท าให้อาคารบางแห่งให้ความสนใจน้อย  การน า CO2  Sensor  มาใช้ 
จึงเป็นการตระหนักถึงเรื่องสุขภาพผู้ใช้อาคารที่ควรส่งเสริม 

2.7 การใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบหล่อส าเร็จกับการปรับปรุงอาคาร ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการก่อสร้าง 

 
การปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาที่  3 : 
การปรับปรุงอาคารเก่าที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของอาคารมักจะเป็นค าถามที่มีข้อสงสัยอยู่เสมอว่าจะสามารถคุ้มทุนภายใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่ เนื่องจากเจ้าของหรือผู้บริหาร จ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยข้อมูลประกอบการพิจารณาในการลงทุนปรับปรุง 

ส่วนประกอบที่เป็นกระจกของอาคาร นับได้ว่ามีผลต่อการใช้พลังงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการ
ประหยัดพลังงานและความคุ้มทุนในกรณีปรับปรุงอาคารเดิมที่มีการใช้กระจกแบบเดิมอยู่ก่อนแล้ว จึงอาจต้องท าการท านายการ
ใช้พลังงานและแสดงผลในลักษณะของ Life Cycle Cost Analysis เพื่อให้สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักรของการ
ปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม 

การจ าลองภาระการท าความเย็นและการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม DOE2.1E 
อาคารตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้คือ อาคารเจริญวิศวกรรม (อาคารวิศวกรรม 4) ซึ่งเป็นอาคารสูง 21 ช้ัน ตั้งอยู่ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีลักษณะแสดงในรูปที่ 1 
 

 
อาคารเจริญวิศวกรรม มีทั้งหมด 21 ช้ัน คือ ช้ันท่ี 1, 2, M และช้ันท่ี 3-20 จากการพิจารณาลักษณะของการถ่ายเทความร้อนของ
อาคารพบว่า ในกรณีของช้ันท่ี 1 จะมีการถ่ายเทความร้อนส่วนหน่ึงมาจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับพื้นดิน ในขณะที่ช้ัน 2-19 
ความร้อนส่วนใหญ่มาจากกรอบอาคารด้านข้าง และกรณีช้ันบนสุด ความร้อนส่วนหนึ่งจะมาจากการถ่ายเทความร้อนผ่านเพดาน 
ดังนั้นจึงท าการจ าลองออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือในส่วนของช้ันที่พื้น ส่วนช้ันบนสุด และส่วนของช้ันอื่นๆ ทั่วไป (Typical Floor) 
โดยในช้ัน Typical Floor นั้นจะมีสัดส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังระหว่างช้ันประมาณ 35% และเป็นผลให้ได้สัดส่วนกระจกต่อ
ผนังรวมในแต่ละชั้นมีค่าประมาณ 23% และระบบปรับอากาศที่ใช้เป็นแบบ Package Air-Cooled 
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ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน มีดังต่อไปนี้ 
 อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU ที่ระดับแรงดัน 69kV ขึ้นไป 
 ไม่คิดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) = 0 
 อัตราดอกเบี้ย 7% 
 ไม่คิดอัตราเงินเฟ้อ 
 กระจกมีอายุการใช้งาน 25 ปี 
 ฟิล์มติดกระจกมีอายุการใช้งาน 7 ปี 

ในการวิเคราะห์จะใช้ภาระการท าความเย็นของวันที่ 31 มีนาคม เป็นตัวแทนจ าลองการใช้พลังงานเพื่อเปรียบเทียบค่าการใช้
พลังงานจากการใช้กระจกชนิดต่างๆ (ขนาด 6 มม. ยกเว้นกระจก 2 ช้ันซึ่งมีช่องว่างอากาศ 12 มม.) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

 

โดยผลจากการศึกษา มีดังรูปและตารางต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 1 : ค่าภาระการท าความเยน็ของอาคารที่ใช้กระจกใส 1 ช้ัน เทียบกับอาคารที่ใช้กระจก 1 ช้ันแบบอื่นๆ 
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รูปที่ 2 : ค่าภาระการท าความเยน็ของอาคารที่ใช้กระจกใส 1 ช้ัน เทียบกับอาคารที่ใช้กระจก 2 ช้ันแบบอื่นๆ 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ช้ัน 

 
หมายเหตุ : Incremental Cost คือ เงินที่ต้องลงทุนเพิ่มหากพิจารณากรณีใชก้ระจกชนิดอื่นแทนการใช้กระจกใส  
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ช้ัน ในกรณีที่มีการเพิ่มพื้นท่ีกระจกมากขึ้น 

 
จากการใช้พื้นที่กระจกมากขึ้น ท าให้ระยะเวลาคืนทุนนานยิ่งขึ้น โดยทิศของกระจกที่ติดตั้งไม่ได้ลดผลการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์  
เช่น ทิศเหนือ หรือทิศใต้ ซึ่งส่งผลต่อความร้อนเข้าสู่อาคารน้อย 

***ในกรณีการปรับปรุง (Retrofitted) นั่นคือ มีกระจกเดิมอยู่แล้ว และต้องท าการรื้อถอนและติดตั้งกระจกใหม่ สามารถแสดง
ระยะเวลาคืนทุนได้ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 (เพิ่มพื้นท่ีกระจก) ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ช้ัน ในกรณี Retrofitted 

 

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ช้ัน ในกรณี Retrofitted (เพิ่มพื้นท่ีกระจก) 
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จากผลการศึกษา พบว่า การปรับปรุงโดยเปลี่ยนมาใช้กระจกสะท้อนแสง 1 ช้ัน มีความคุ้มทุนค่อนข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้กระจกชนิดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอาคารตัวอย่างน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอาคารที่ผนังกระจกส่วนมากหันไปทางทิศ
เหนือกับทิศใต้ ซึ่งการปรับปรุงอาจไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร ส าหรับการติดฟิล์ม ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ฟิล์มมีอายุการใช้งานสั้น 
ดังนั้นการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนระยาว จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน 
 
  
แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
 

(1) เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส านักงาน , ส านักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (สสอ.)  กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

(2) การศึกษาความคุ้มทุนของการเลือกใช้และปรับปรุงระบบกระจกส าหรับอาคาร, ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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  ภาคผนวก ซ. 

 แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน 
 

ตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator, EnPI) เป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน ซึ่ง
อาคารสามารถที่จะใช้แนวทางดังกล่าวพิจารณาถึงการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการก าหนดเป้าหมายอนุรักษ์
พลังงานเพื่อการปรับปรุง โดยปัจจุบัน มีองค์กรที่ได้กล่าวถึงตัวช้ีวัดที่น่าสนใจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ISO50001:2014 และ Energy 
Star Portfolio Manager ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี ้

 

ISO 50001 
มาตรฐาน ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) 

โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอ ย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนด้านพลังงาน 

ซึ่งมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 จะใช้การวัดความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้พลังงาน ลักษณะ
การใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน และต้องมีการท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baselines; EnBs) ที่
เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานและปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อการเปรียบเทียบกับค่าตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน 
(Energy Performance Indicators; EnPIs) ซึ่งจะแสดงในรูปของหน่วยปริมาณการใช้พลังงาน (GJ, kWh) specific 
energy consumption (SEC, kWh/unit), peak power (kW) ซึ่งมีหัวข้อดังนี ้
 - Measured energy value 
 - Ratio of measured values 
 - Engineering model 
 - Statistical model 

ประเภทและรายละเอียดต่างๆ ของ EnPIs ตาม ISO50001 : 2014 
EnPIs type Useful for Examples Observation 

Measured energy 
value 

-  Measuring reductions in 
absolute use or consumption 
of energy 
- Meeting regulatory 
requirements based on 
absolute savings 
- Monitoring and control of 
energy stocks and costs 
- Understanding trends in 
energy consumption 
-  Obtained when 
measurement of energy 

- Energy consumption 
(kWh) for lighting 
-  Fuel consumption (GJ) of 
boilers 
- Electricity consumption 
(kWh) during peak hours 
-  Peak demand (kW) in 
month 
- Total energy savings (GJ) 
from energy efficiency 
related programmes 

-  Does not take into 
account the effects of 
relevant variables, giving 
misleading results for 
most applications 
- Does not measure 
energy efficiency 
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EnPIs type Useful for Examples Observation 
consumption is given by a 
meter, with or without a 
conversion factor 

Ratio of measured 
values 

- Monitoring energy efficiency 
of systems that have only 
one relevant variable 
- Monitoring systems where 
there is little or no base load 
- Standardizing comparisons 
across multiple facilities or 
organizations (benchmarking) 
- Meeting regulatory 
requirements based on 
energy efficiency 
- Understanding energy 
efficiency trends 
- Can express the energy 
efficiency of a piece of 
equipment or a system 

-  kWh/tonne of production 
-  GJ/unit of product 
-  kWh/m2 of floor space 
- GJ/man-day 
-  litres of fuel per 
passenger kilometre 
- Conversion efficiency of a 
boiler (%) 
- Input energy/output 
energy (for instance, “heat 
rate” in power generation 
facilities) 
- kWh/MJ for cooling 
systems 
-  kW/Nm3 for compressed 
air systems 
-  L/100km 
- kWh/value-added in unit 
of currency 
-  kWh/unit of sales 

-  Does not account for 
base load and nonlinear 
energy use effects; will 
be misleading for 
facilities with a large 
base load 

Statistical model - System with several relevant 
variables 
- System with base load 
energy consumption 
-  Where comparison requires 
normalization 
- Modelling complex systems 
where the relationship 
between energy performance 
and the relevant variables 
can be quantified; 
- Organizational level energy 
performance with several 
relevant variables 
-  Illustrates the relationship 
between energy consumption 
and relevant variables 

- Energy performance of a 
production facility with two 
or more product types 
- Energy performance of a 
facility having a base load 
- Energy performance of a 
hotel with variable 
occupancy rate and 
outside temperature 
- Relationship between the 
energy consumption 
of a pump/fan and the 
flow rate 

-  For models with 
multiple variables 
relationships can be 
difficult to determine 
and models can take 
time to create and can 
be difficult to ensure 
accuracy 
- May not be clear if any 
residual error is due to 
modelling error or 
lack of control over 
energy consumption 
- May be inaccurate if not 
confirmed by statistical 
tests 
- Requires a detailed 
system understanding 
to define the correct 
functional form of 
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EnPIs type Useful for Examples Observation 
relationship expected 
when data are not linear 
-  Models should be 
maintained to ensure 
valid results 

Engineering model - Evaluating energy 
performance 
from operational changes 
where variables 
are numerous. 
- Transient processes and/or 
systems 
involving dynamic feedback 
loops 
- For systems with 
interdependent 
relevant variables (such as 
temperature 
and pressure) 
- Estimating energy 
performance at a 
design stage 

- Industrial or power 
generation systems 
where engineering 
calculations or simulations 
enable accounting for 
changes in relevant 
variables and their 
interactions 
- Model of the electricity 
consumption of a chiller 
using the demand for 
cooling, the outside 
temperature (condensing 
temperature) and inside 
temperature (evaporating 
temperature) 
-  Whole building models 
that account for hours of 
operation, centralized 
versus distributed HVAC 
systems, and varying tenant 
needs 

-  Models should be 
maintained to ensure 
valid results 

 
NOTE 1 The type of EnPIs would also apply to the corresponding EnBs. 
NOTE 2 In the building environment, kWh/m2 of floor space is commonly used, but it is sub-optimal because floor space is rarely 
a relevant variable for appliances and/or lighting. A better building EnPI for appliances and/or lighting would be kWh/occupant-
hour. 
NOTE 3 In some cases, an organization might need to combine EnPIs into a single EnPI. For example, a factory with multiple 
activities might need to submit a single EnPI value to meet a government programme requirement. 
NOTE 4 In some cases, an organization can present the performance of the statistical model EnPI type as a single EnPI. For 
example, an organization would use an EnPI that shows the percentage performance between their expected consumption and 
actual consumption of their entire operation. This single EnPI would enable the output of a statistical model to be consolidated 
into a single number that is understandable by the organization. 
NOTE 5 Statistical and engineering models enable energy performance comparisons under equivalent conditions, even if there 
are changes or relevant variables. Models generally describe the relationship between energy values and relevant variables in the 
baseline period. 
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ENERGY STAR Portfolio Manager 
The U.S. Environment Protection Agency (EPA) ก าหนดการรับรองอาคารทางด้านพลังงานที่มีช่ือว่า 

“ENERGY STAR Certification” เพื่อแสดงให้รู้ว่าอาคารนั้น ๆ เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เป็นอาคาร
ที่มีการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นอาคารที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม การจะได้ซึ่ง ENERGY STAR 
Certification นั้น อาคารดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบการใช้พลังงานซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าคะแนน ENERGY STAR 
ตั้งแต่ 1 – 100 คะแนน ค่าคะแนนจะบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ถ้าอาคารดังกล่าวได้คะแนน 50 คะแนน แสดง
ว่า อาคารนั้น ๆ มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในระดับปานกลางเปรียบเทียบกับอาคารในกลุ่มประเภทเดียวกัน แต่ถ้า
อาคารได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 75 คะแนน แสดงว่า อาคารนั้นมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในระดับท่ีดีมากและ
ได้รับ ENERGY STAR Certification 

โครงการ ENERGY STAR ด าเนินการผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถค านวณการใช้พลังงาน การใช้น้ า และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร ที่มีช่ือว่า “Portfolio Manager” โดยใช้หลักการทางสถิติเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนระหว่างพลังงานท่ีใช้จริงกับพลังงานที่คาดการณ์ว่าควรจะใช้ ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้
พลังงานกับอาคารประเภทเดียวกันได้ การคิดค านวณการใช้พลังงานของอาคาร ต้องอาศัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผลการต่อใช้
พลังงานภายในอาคาร ใน Portfolio Manager ได้มีการจัดกลุ่มอาคารทั้งหมดออกเป็น 18 กลุ่มด้วยกัน เพื่อให้การ
ค านวณค่าตัวแปรและเปรียบเทียบช่วงของคะแนน Portfolio Manager เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. บริการธนาคารและสถาบันการเงิน (Banking / Financial) 
  2. สถานศึกษา (Education)    
  3. สถานบันเทิง / สถานท่ีชุมนุมสาธารณะ (Entertainment / Public assembly) 
  4. การขายและการบริการอาหาร (Food sales and service) 
  5. สถานพยาบาล (Healthcare) 
  6. ที่พักอาศัย (Lodging / Residential) 
  7. กระบวนการการผลิต / อุตสาหกรรม (Manufacturing / Industrial) 
  8. อาคารหลายประเภท (Mixed use) 
  9. ส านักงาน (Office)  
  10. พื้นที่จอดรถ (Parking) 
  11. การบริการสาธารณะ (Public services) 
  12. พิธีกรรมทางศาสนา (Religious worship) 
  13. ศูนย์การค้า (Retail) 
  14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technology / Science)  
  15. การบริการ (Services) 
  16. อรรถประโยชน์ (Utility) 

17. คลังสินค้า (Warehouse / Storage)  
  18. อื่นๆ (Other) 

ในที่น้ีขออธิบายหลักการประเมินตัวช้ีวัด ENERGY STAR ที่มีการด าเนินการผ่าน Portfolio Manager โดยมี 5 
ขั้นตอน การค านวณ Predicted EUI ส าหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้สมการถดถอยจากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารจาก
การตรวจวัดและรายงานไว้ในฐานข้อมูลของ จากนั้นจะเป็นการก าหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปร
ต้น (Independent Variable) ที่เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท ด้วยหลักการทางสถิติ จะท าให้ได้ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นและตัวแปร จากนั้นจะท าการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 โดยมีหลักดังแสดงในรูป 
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โดยขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคารผ่าน Portfolio Manager แบบออนไลน์ จากนั้นใน
ขั้นตอนที่ 2 Portfolio Manager จะท าการค านวณค่าจริงของ Energy Use Intensity หรือ Actual EUI ในขณะที่
ขั้นตอนที่ 3 Portfolio Manager ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ จะท าการค านวณค่าฐานหรือค่าคาดการณ์ของ Energy Use 
Intensity หรือ Predicted EUI ส าหรับอาคารประเภทน้ันๆ จากสมการถดถอย (Regression Equation) ซึ่งจะได้อธิบาย
ในล าดับถัดไป ขั้นสุดท้ายจะเป็นการประเมินค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio) ซึ่งจะน าไปใช้หาระดับคะแนน 
Energy Star ด้วยการเทียบกับตารางคะแนน 

ในการค านวณ Predicted EUI ส าหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้สมการถดถอย ซึ่งมีวิธีการดังแสดงในรูป 

Building Type Filters Program Filters Data Limitation Filters Analytical Filters

Dependent Variable Independent Variables

Source Energy Use Intensity (EUI)

The total

source energy use of the property divided by 
the gross floor area

 

การหาสมการถดถอยเริ่มจากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารจากการตรวจวัดและรายงานไว้ในฐานข้อมูลของ 
กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (Department of Energy), Energy Information Administration (EIA) และ 
Commercial Building Energy Consumption Survey (CBECS) โดยจะท าการปรับข้อมูลให้เหมาะสมโดยอาศัยการ
คัดกรองข้อมูล (Filter) ทั้งสิ้น 4 แบบด้วยกันคือ 1) Building Type Filters, 2) Program Filters, 3) Data Limitation 
Filters และ 4) Analytical Filters โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 

1)  Building Type Filters ใช้กรองข้อมูลออกตามประเภทของอาคาร 
2)  Program Filters จะเป็นการกรองข้อมูลตามกิจกรรมการใช้พลังงาน 
3)  Data Limitation Filters จะเป็นการกรองข้อมูลของตัวแปรที่ไม่มีนัยความสัมพันธ์กับการใช้พลังงาน 
4)  Analytical Filters จะกรองข้อมูลที่มีปัญหาออก โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ 

จากนั้นจะเป็นการก าหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปรต้น (Independent Variable) ที่
เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท เช่น อาคารส านักงาน ตัวแปรตามคือ ค่า EUI และ ตัวอย่างตัวแปรต้น เช่น ขนาด
พื้นที่ จ านวนช่ัวโมงการท างาน จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ด้วยหลักการทางสถิติ จะท าให้ได้ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมีตัวอย่าง การกระจายของ
ข้อมูลส าหรับอาคารส านักงานดังแสดงในกราฟดังรูป โดยเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ของค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ 
(Efficiency Ratio) กับเปอร์เซ็นต์สะสม   
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จากนั้นจะท าการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 ส าหรับตัวอย่างตารางของกลุ่มอาคารส านักงานแสดงดัง
ตารางตามท้าย   
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แนวทางการหาค่าอัตราส่วนการใช้พลังงาน 
ค่าอัตราส่วนการใช้พลังงานเป็นค่าเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารเทียบกับค่าที่ค านวณได้จากสมการอ้างอิงตาม
ความสัมพันธ์ดังนี้ 

อัตราส่วนการใช้พลังงาน  = ค่าการใช้พลังงานจริงของอาคาร / ค่าการใช้พลังงานที่ค านวณได้จากสมการ 

โดยทั่วไป ค่าอัตราส่วนพลังงานจะมี 2 รูปแบบ ดงันี ้

1.1 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่ า คือ ค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงาน 
            ดีกว่าค่าหรือเท่ากับตัวช้ีวัดที่ค านวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมอยู่ในระดับที่ดี 
1.2 อัตราส่วนการใช้พลังงานสูง คือ ค่ามากกว่า 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงานสูงกว่าค่า 

                      ตัวช้ีวัดที่ค านวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารมีศักยภาพในการปรับปรุงเมื่อเทียบกับ     
                      อาคารทั่วไปโดยเฉลี่ย 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
 

(1) www.energystar.gov 
(2) www.iso.org 

http://www.energystar.gov/
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  ภาคผนวก ซ. 

 แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน 
 

 
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator, EnPI) เป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการจัดการพลังงาน ซึ่งอาคารสามารถที่จะใช้แนวทางดังกล่าวพิจารณาถึงการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงานตลอดจนการก าหนดเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานเพ่ือการปรับปรุง โดยปัจจุบัน มีองค์กรที่ได้
กล่าวถึงตัวชี้วัดที่น่าสนใจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ISO50001:2014 และ Energy Star Portfolio Manager 
ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้ 
 
 

 
 
ISO 50001 

 
มาตรฐาน ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy 

Management System) โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมี
การด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลด
ต้นทุนด้านพลังงาน 

ซึ่งมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 จะใช้การวัดความสัมพันธ์ของปริมาณ
การใช้พลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน และต้องมีการท าข้อมูลฐานด้าน
พลังงาน (Energy Baselines; EnBs) ที่เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานและปริมาณการใช้พลังงาน 
เพ่ือการเปรียบเทียบกับค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicators; 
EnPIs) ซึ่งจะแสดงในรูปของหน่วยปริมาณการใช้พลังงาน (GJ, kWh) specific energy 
consumption (SEC, kWh/unit), peak power (kW) ซึ่งมีหัวข้อดังนี ้
 - Measured energy value 
 - Ratio of measured values 
 - Engineering model 
 - Statistical model 
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ประเภทและรายละเอียดต่างๆ ของ EnPIs ตาม ISO50001 : 2014 

EnPIs type Useful for Examples Observation 
Measured 
energy value 

-  Measuring reductions in 
absolute use or 
consumption of energy 
- Meeting regulatory 
requirements based on 
absolute savings 
- Monitoring and control 
of energy stocks and costs 
- Understanding trends in 
energy consumption 
-  Obtained when 
measurement of energy 
consumption is given by a 
meter, with or without a 
conversion factor 

- Energy consumption 
(kWh) for lighting 
-  Fuel consumption 
(GJ) of boilers 
- Electricity 
consumption (kWh) 
during peak hours 
-  Peak demand (kW) in 
month 
- Total energy savings 
(GJ) from energy 
efficiency related 
programmes 

-  Does not take into 
account the effects of 
relevant variables, 
giving 
misleading results for 
most applications 
- Does not measure 
energy efficiency 

Ratio of 
measured 
values 

- Monitoring energy 
efficiency of systems that 
have only one relevant 
variable 
- Monitoring systems 
where there is little or no 
base load 
- Standardizing 
comparisons across 
multiple facilities or 
organizations 
(benchmarking) 
- Meeting regulatory 
requirements based on 
energy efficiency 
- Understanding energy 
efficiency trends 
- Can express the energy 
efficiency of a piece of 
equipment or a system 

-  kWh/tonne of 
production 
-  GJ/unit of product 
-  kWh/m2 of floor 
space 
- GJ/man-day 
-  litres of fuel per 
passenger kilometre 
- Conversion efficiency 
of a boiler (%) 
- Input energy/output 
energy (for instance, 
“heat rate” in power 
generation 
facilities) 
- kWh/MJ for cooling 
systems 
-  kW/Nm3 for 
compressed air systems 
-  L/100km 
- kWh/value-added in 

-  Does not account 
for base load and 
nonlinear energy use 
effects; will be 
misleading for 
facilities with a large 
base load 
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EnPIs type Useful for Examples Observation 
unit of currency 
-  kWh/unit of sales 

Statistical model - System with several 
relevant variables 
- System with base load 
energy consumption 
-  Where comparison 
requires normalization 
- Modelling complex 
systems where the 
relationship between 
energy performance 
and the relevant variables 
can be quantified; 
- Organizational level 
energy performance with 
several relevant variables 
-  Illustrates the 
relationship between 
energy consumption and 
relevant variables 

- Energy performance of 
a production facility 
with two or more 
product types 
- Energy performance of 
a facility having a base 
load 
- Energy performance of 
a hotel with variable 
occupancy rate and 
outside temperature 
- Relationship between 
the energy 
consumption 
of a pump/fan and the 
flow rate 

-  For models with 
multiple variables 
relationships can be 
difficult to determine 
and models can take 
time to create and 
can be difficult to 
ensure accuracy 
- May not be clear if 
any residual error is 
due to modelling 
error or 
lack of control over 
energy consumption 
- May be inaccurate if 
not confirmed by 
statistical tests 
- Requires a detailed 
system understanding 
to define the correct 
functional form of 
relationship expected 
when data are not 
linear 
-  Models should be 
maintained to ensure 
valid results 

Engineering 
model 

- Evaluating energy 
performance 
from operational changes 
where variables 
are numerous. 
- Transient processes 
and/or systems 
involving dynamic 
feedback loops 
- For systems with 
interdependent 

- Industrial or power 
generation systems 
where engineering 
calculations or 
simulations 
enable accounting for 
changes in relevant 
variables and their 
interactions 
- Model of the 
electricity consumption 

-  Models should be 
maintained to ensure 
valid results 
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EnPIs type Useful for Examples Observation 
relevant variables (such as 
temperature 
and pressure) 
- Estimating energy 
performance at a 
design stage 

of a chiller using the 
demand for cooling, the 
outside temperature 
(condensing 
temperature) and inside 
temperature 
(evaporating 
temperature) 
-  Whole building 
models that account 
for hours of operation, 
centralized versus 
distributed HVAC 
systems, and varying 
tenant needs 

 
NOTE 1 The type of EnPIs would also apply to the corresponding EnBs. 
NOTE 2 In the building environment, kWh/m2 of floor space is commonly used, but it is sub-
optimal because floor space is rarely a relevant variable for appliances and/or lighting. A better 
building EnPI for appliances and/or lighting would be kWh/occupant-hour. 
NOTE 3 In some cases, an organization might need to combine EnPIs into a single EnPI. For 
example, a factory with multiple activities might need to submit a single EnPI value to meet a 
government programme requirement. 
NOTE 4 In some cases, an organization can present the performance of the statistical model 
EnPI type as a single EnPI. For example, an organization would use an EnPI that shows the 
percentage performance between their expected consumption and actual consumption of their 
entire operation. This single EnPI would enable the output of a statistical model to be 
consolidated into a single number that is understandable by the organization. 
NOTE 5 Statistical and engineering models enable energy performance comparisons under 
equivalent conditions, even if there are changes or relevant variables. Models generally describe 
the relationship between energy values and relevant variables in the baseline period. 
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ENERGY STAR Portfolio Manager 
 
The U.S. Environment Protection Agency (EPA) ก าหนดการรับรองอาคารทางด้าน

พลังงานที่มีชื่อว่า “ENERGY STAR Certification” เพ่ือแสดงให้รู้ว่าอาคารนั้น ๆ เป็นอาคารที่มี
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เป็นอาคารที่มีการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็น
อาคารที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม การจะได้ซึ่ง ENERGY STAR Certification นั้น อาคารดังกล่าว
จะต้องผ่านการตรวจสอบการใช้พลังงานซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าคะแนน ENERGY STAR ตั้งแต่ 1 
– 100 คะแนน ค่าคะแนนจะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ถ้าอาคารดังกล่าวได้คะแนน 50 
คะแนน แสดงว่า อาคารนั้น ๆ มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในระดับปานกลางเปรียบเทียบกับ
อาคารในกลุ่มประเภทเดียวกัน แต่ถ้าอาคารได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 75 คะแนน แสดงว่า 
อาคารนั้นมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในระดับที่ดีมากและได้รับ ENERGY STAR 
Certification 

โครงการ ENERGY STAR ด าเนินการผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถค านวณการใช้
พลังงาน การใช้น้ า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร ที่มีชื่อว่า “Portfolio Manager” 
โดยใช้หลักการทางสถิติเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนระหว่างพลังงานที่ใช้จริงกับพลังงานที่
คาดการณ์ว่าควรจะใช้ ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอาคาร
ประเภทเดียวกันได้ การคิดค านวณการใช้พลังงานของอาคาร ต้องอาศัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผลการต่อ
ใช้พลังงานภายในอาคาร ใน Portfolio Manager ได้มีการจัดกลุ่มอาคารทั้งหมดออกเป็น 18 กลุ่ม
ด้วยกัน เพ่ือให้การค านวณค่าตัวแปรและเปรียบเทียบช่วงของคะแนน Portfolio Manager 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. บริการธนาคารและสถาบันการเงิน (Banking / Financial) 
  2. สถานศึกษา (Education)    
  3. สถานบันเทิง / สถานที่ชุมนุมสาธารณะ (Entertainment / Public assembly) 
  4. การขายและการบริการอาหาร (Food sales and service) 
  5. สถานพยาบาล (Healthcare) 
  6. ที่พักอาศัย (Lodging / Residential) 
  7. กระบวนการการผลิต / อุตสาหกรรม (Manufacturing / Industrial) 
  8. อาคารหลายประเภท (Mixed use) 
  9. ส านักงาน (Office)  
  10. พ้ืนที่จอดรถ (Parking) 
  11. การบริการสาธารณะ (Public services) 
  12. พิธีกรรมทางศาสนา (Religious worship) 
  13. ศูนย์การค้า (Retail) 
  14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technology / Science)  
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  15. การบริการ (Services) 
  16. อรรถประโยชน์ (Utility) 

17. คลังสินค้า (Warehouse / Storage)  
  18. อ่ืนๆ (Other) 
 

ในที่นี้ขออธิบายหลักการประเมินตัวชี้วัด ENERGY STAR ที่มีการด าเนินการผ่าน 
Portfolio Manager โดยมี 5 ขั้นตอน การค านวณ Predicted EUI ส าหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้
สมการถดถอยจากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารจากการตรวจวัดและรายงานไว้ในฐานข้อมูลของ 
จากนั้นจะเป็นการก าหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปรต้น (Independent 
Variable) ที่เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท ด้วยหลักการทางสถิติ จะท าให้ได้ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปร จากนั้นจะท าการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 โดยมีหลักดัง
แสดงในรูป 

 

 
 

โดยขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคารผ่าน Portfolio Manager 
แบบออนไลน์ จากนั้นในขั้นตอนที่ 2 Portfolio Manager จะท าการค านวณค่าจริงของ Energy 
Use Intensity หรือ Actual EUI ในขณะที่ขั้นตอนที่ 3 Portfolio Manager ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญ จะท าการค านวณค่าฐานหรือค่าคาดการณ์ของ Energy Use Intensity หรือ Predicted 
EUI ส าหรับอาคารประเภทนั้นๆ จากสมการถดถอย (Regression Equation) ซึ่งจะได้อธิบายใน
ล าดับถัดไป ขั้นสุดท้ายจะเป็นการประเมินค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio) ซึ่งจะ
น าไปใช้หาระดับคะแนน Energy Star ด้วยการเทียบกับตารางคะแนน 

  
 
 
 
ในการค านวณ Predicted EUI ส าหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้สมการถดถอย ซึ่งมีวิธีการดังแสดงในรูป 
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Building Type Filters Program Filters Data Limitation Filters Analytical Filters

Dependent Variable Independent Variables

Source Energy Use Intensity (EUI)

The total

source energy use of the property divided by 
the gross floor area

 
 
การหาสมการถดถอยเริ่มจากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารจากการตรวจวัดและ

รายงานไว้ในฐานข้อมูลของ กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (Department of Energy), Energy 
Information Administration (EIA) และ Commercial Building Energy Consumption 
Survey (CBECS) โดยจะท าการปรับข้อมูลให้เหมาะสมโดยอาศัยการคัดกรองข้อมูล (Filter) ทั้งสิ้น 
4 แบบด้วยกันคือ 1) Building Type Filters, 2) Program Filters, 3) Data Limitation Filters 
และ 4) Analytical Filters โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1)  Building Type Filters ใช้กรองข้อมูลออกตามประเภทของอาคาร 
2)  Program Filters จะเป็นการกรองข้อมูลตามกิจกรรมการใช้พลังงาน 
3)  Data Limitation Filters จะเป็นการกรองข้อมูลของตัวแปรที่ไม่มีนัย

ความสัมพันธ์กับการใช้พลังงาน 
4)  Analytical Filters จะกรองข้อมูลที่มีปัญหาออก โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทาง

สถิติ 
 
จากนั้นจะเป็นการก าหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปรต้น 

(Independent Variable) ที่เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท เช่น อาคารส านักงาน ตัวแปร
ตามคือ ค่า EUI และ ตัวอย่างตัวแปรต้น เช่น ขนาดพ้ืนที่ จ านวนชั่วโมงการท างาน จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวนเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

ด้วยหลักการทางสถิติ จะท าให้ได้ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมี
ตัวอย่าง การกระจายของข้อมูลส าหรับอาคารส านักงานดังแสดงในกราฟดังรูป โดยเป็นกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ ของค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio) กับเปอร์เซ็นต์สะสม   
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จากนั้นจะท าการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 ส าหรับตัวอย่างตารางของกลุ่ม
อาคารส านักงานแสดงดังตารางตามท้าย   
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แนวทางการหาค่าอัตราส่วนการใช้พลังงาน 

 
ค่าอัตราส่วนการใช้พลังงานเป็นค่าเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารเทียบกับค่าที่ค านวณได้จาก
สมการอ้างอิงตามความสัมพันธ์ดังนี้ 
 
อัตราส่วนการใช้พลังงาน  = ค่าการใช้พลังงานจริงของอาคาร / ค่าการใช้พลังงานที่ค านวณได้จากสมการ 

 
โดยทั่วไป ค่าอัตราส่วนพลังงานจะมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 

1.1 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่ า คือ ค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงาน 
            ดีกว่าค่าหรือเท่ากับตัวชี้วัดที่ค านวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมอยู่ในระดับที่ดี 
1.2 อัตราส่วนการใช้พลังงานสูง คือ ค่ามากกว่า 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงานสูงกว่าค่า 

                      ตัวชี้วัดที่ค านวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารมีศักยภาพในการปรับปรุงเมื่อเทียบกับ     
                      อาคารทั่วไปโดยเฉลี่ย 
 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
 

(1) www.energystar.gov 
(2) www.iso.org 

http://www.energystar.gov/
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 ภาคผนวก ฌ. 

 แนวทางการพิจารณาสมรรถนะด้านพลังงาน 
ของอาคารติดฉลาก 

 
อาคารที่ติดฉลากแสดงระดับปริมาณการใช้พลังงาน ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ส าคัญที่จะช่วยผลักดันอาคารภาครัฐและภาคเอกชน
ให้มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพพลังงานของอาคารของตนเอง โดยข้อมูลแสดงปริมาณพลังงานในฉลากจะพิจารณาในรูปของ
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index, EUI) โดยเป็นการหาอัตราส่วนพลังงานท่ีใช้จริงต่อพลังงานที่
เป็นค่ามาตรฐาน “actual energy consumption (kWh/year) / standard energy consumption (kWh/year)” ซึ่งการ
แสดงค่าดังกล่าวจะสามารถใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารประเภทเดียวกัน แม้ว่าจะมีลักษณะการใช้งาน
ต่างกันก็ตาม  

โดยทั่วไป ค่าการใช้พลังงานจริงได้มาจากการตรวจวัดโดยตรงจากมิเตอร์  โดยที่ค่าการใช้พลังงานจริงนี้ไม่ได้ขึ้นกับประสิทธิภาพ
หรือสมรรถนะของอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว แต่หากขึ้นกับช่ัวโมงการใช้งานด้วย กล่าวคือ อาคารที่มีการติดตั้งอุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูงอาจไม่ใช่เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานเสมอไป หากไม่ได้มีการบริหารจัดการใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
ในท านองกลับกัน อาคารที่มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่า อาจมีการใช้พลังงานท่ีน้อยกว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น 

ส าหรับในต่างประเทศ มีแนวทางประเมินและก าหนดประสิทธิภาพของอาคาร โดยแบ่งออกเป็นการระบุ Rating หรือ ฉลาก 
(Labeling) โดยสรุปดังนี้ 

 

ประโยชน์ของการติดฉลากอาคาร 
• เป็นการสนบัสนุนนโยบายภาครัฐ 
• เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ  (e.g. Due Diligence) ของอาคาร 
• เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมของผู้ออกแบบและผู้ใช้อาคาร 
• เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของกลุ่มอาคารและเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยและพัฒนา 
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ส าหรับตัวอย่างฉลาก (Building Energy Disclosure) ของประเทศต่างๆ มีดังต่อไปนี ้

ประเทศในเครือสหภาพยุโรป (EU) : 
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ออกใบรับรองเป็น Display Energy Certificate (DEC) หรือ Energy Performance Certificate (EPC) 
AS Built : 

• แสดงระดับ Asset Rating ภายใต ้Standard operating conditions 
In use : 
แสดงระดับ Operational Rating เมื่อพิจารณา Actual Building Energy Use เทียบกับอาคาร 
ประเภทเดียวกัน 
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ตัวอย่างการแสดง Rating ใน EPC ของประเทศเยอรมนี 
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ตัวอย่างการแสดง Raging ใน EPC ของประเทศโปรตุเกส 

 

 

ตัวอย่างการแสดง Raging ใน EPC ของประเทศอังกฤษและเวลส์ 
 

 
ประเทศออสเตรเลีย : CBD Program 
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มีการก าหนด Rating ตามมาตรฐานการให้การรับรอง NABERS โดยพิจารณาในด้านคะแนนพลังงาน อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับการตดิฉลากแสดงปรมิาณการใช้พลังงานนั้น ประเทศออสเตรเลยี มีกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้อาคารแสดงข้อมูลการใช้
พลังงานผ่านทางการลงประกาศโฆษณาต่อผู้ที่สนใจในการขายหรือให้เช่าอีกด้วย 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา : 

ภายใต้โครงการ Building Energy Quotient  (bEQ Program) 
โดย The American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineer -ASHRAE 
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โดยสรุป ในแตล่ะประเทศ มีแนวทางในการพิจารณาการจัด Rating ของอาคารในวิธีการต่างๆ ดังน้ี 

 

ดังนั้น แนวทางที่แนะน าในการก าหนดฉลากแสดงปริมาณการใช้พลังงานและสมรรถนะของอาคาร จะด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะคือ  

 As Design Rating  

 In Operation Rating  
 
 
 
 
 

 



ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ. คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 11 

 As Design Rating :  
 
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานของอาคารในด้านการออกแบบจากระบบอุปกรณ์ตามค่าการออกแบบจริงเทียบกับค่า
มาตรฐานการออกแบบตามกฎหมาย 

แนวทาง :  
1. หาค่า EUI จากค่าการออกแบบของระบบอุปกรณ์ ( EUI Actual) 
2. หาค่า EUI จากค่ามาตรฐานของระบบอุปกรณต์ามกฎหมาย (EUI Standard) 
3. หาอัตราส่วน EUI Actual/EUI Standard และพิจารณาค่า EUI Building เทียบเกณฑ์คะแนน  

 

 
 
 In Operation Rating :  

เป็นการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในด้านการบริหารจัดการของอาคาร โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของการใช้พลังงานจริง 
(จากบิลค่าไฟ) เทียบกับการใช้พลังงานท่ีคาดการณ์ตามฟังก์ชันการใช้งานของอาคาร 

แนวทาง :  
1. หาค่าการใช้พลังงานของอาคารจากสมการพลังงาน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในทางสถิติโดยวิธี Regression 

Analysis ของอาคารในกลุ่มประเภทเดียวกัน 
2. พิจารณาค่าอัตราส่วน EnPI (Energy Performance Indicator) ระหว่างการใช้พลังงานจากบิลค่าไฟกับการใช้

พลังงานท่ีได้จากสมการพลังงาน  
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สมการพลังงานกลุ่มอาคารส านักงาน : 

 
 
สมการพลังงานกลุ่มอาคารโรงแรม : 
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สมการพลังงานกลุ่มอาคารโรงพยาบาล : 

 
 
สมการพลังงานกลุ่มอาคารสถานศึกษา : 
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สมการพลังงานกลุ่มอาคารศูนยก์ารค้า : 

 
 

 
ตัวอย่างการแสดงผลจากการวิเคราะห์ 

As Design Rating  = 0.86 

หมายถึงอาคารมีค่าสมรรถนะอาคารตามค่าออกแบบจริง มีการใช้พลังงานต่ ากว่าค่ามาตรฐานการออกแบบของระบบอุปกรณ์
ตามกฎหมาย = 14% 

In Operation Rating = 0.90 

หมายถึงอาคารมีค่าสมรรถนะอาคารตามการใช้งานจริง มีการใช้พลังงานต่ ากว่าการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มอาคารประเภท
เดียวกัน = 10% 
 
 
 



รายการตรวจสอบ (Checklist) ประเมินศักยภาพมาตรการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น
(กรุณากรอกค าตอบลงในชอ่งกรอบส่ีเหล่ียมสีขาวเท่านั้น)

หัวข้อ 1=ใช่, 0 = ไม่ใช่ มีศักยภาพมาตรการที่

ระบบกรอบอาคาร : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 20 %)

1.ไม่มีการใช้กระจก 2 ชั้น/3ชั้น หรือกระจก Low-e 1

2.ไม่มีการหุ้มฉนวนที่ผนัง หรือเป็นผนัง 2 ชั้น 2

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 40 %)

3.ไม่มีการลดอุณหภูมิอากาศเติม (Fresh Air) 3

4.มีการเปิดระบบปรับอากาศในชั่วโมงที่ไม่จ าเป็น 4

5.ไม่มีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง, ค่า Approach temp สูง 13

6.อาคารมีช่องเปิดที่อากาศภายนอกเข้าสู่ภายในได้ง่าย 3

7.มอเตอร์ท างานที่ภาระต่ าและไม่มี VSD ควบคุม 6

8.ไม่มีการใช้งาน High Efficiency Chiller 8

9.ไม่มีการใช้งาน VSD chiller 8

10.ไม่มีการใช้งานแอร์แบบ VRF 9

11. ไม่มีการควบคุมปริมาณลมเย็นที่จ่ายในพื้นที่อย่างเหมาะสม 9

12.ไม่มีการใช้งาน VSD ส าหรับปั๊มหรือพัดลม 6

13. มีความต้องการใช้น้ าเย็นและน้ าร้อนในขณะเดียวกัน 10

14. มีการปิด Fresh Air Dampers ตลอดเวลา 3

15. มีการละลายน้ าแข็งด้วย Heater ในระบบห้องเย็น 13

16. มีการปรับต้ังอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศน้อยกว่า 25 C 7

19.ไม่มีการน าอากาศปล่อยทิ้งที่มีความเย็นกลับมาใช้ใหม่ 3

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 20%)

20.ไม่มีการติดต้ังระบบตรวจจับความเคล่ือนไหวในระบบแสงสว่าง 17

21.ไม่มีการใช้หลอดไฟ LED 14

22.มีการใช้แสงธรรมชาติแต่ไม่มีระบบควบคุมแสงสว่าง 16

23.ไม่มีระบบ Zone/Pattern control with 2-Wire Remote/BAS 15

ระบบไอน้้า/น้้าร้อน : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 10%)

24.ไม่มีการใช้งาน Heat Pump ส าหรับท าน้ าร้อน 18

25.ไม่มีการใช้ Solar Collector ส าหรับท าน้ าร้อน 20

26. มีการใช้งานหม้อไอน้ า ที่ประสิทธิภาพต่ า 19

ระบบอ่ืนๆ : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 10%)

27.มีการใช้ Root Blower ส าหรับเติมอากาศในระบบบ าบัดน้ าเสีย 21

28. แรงดันไฟฟ้าสูงเกินพิกัด 22

29.มีพื้นที่หลังคาจ านวนมาก 23



รายการศักยภาพมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Consercation Measures : ECMs)

No. ECMs Potential Savings

Building Envelope

1 Reduce OTTV by high eff glazing 10%

2 Reduce OTTV by high eff thermal insulation 10%

HVAC System

3 Fresh air Pre-cooling & Dehumidification/ERV 20%

4 Zone control ON-OFF 10%

5 Cleaning of Condenser/Evaporator 10%

6 Variable Speed Drive for pumps/fans 30%

7 Reset temperature of chiller 3%

8 High Efficiency/VSD Chiller 30%

9 VRV/VRF air-conditioners 30%

10
Total Heat Recovery Chiller (Hot/Chilled), Heat 

Pump
30%

11 Heat Pipe for Dehumidification 20%

12 Ozone/Non-Chemical water treatment 10%

13 Smart Defrost Control 10%

Lighting System

14 LED light bulb 50%

15 Zone/Pattern Control with 2-Wire Remote/BMS 10%

16 Daylighting Light Pipe with Dual control 30%

17 Timer/lux level/Occupancy sensor 5%

Service Hot Water System

18 Heat Pump 30%

19 Once Through Boiler 20%

20 Solar Collector Hybrid System 30%

Other System

21 High Efficiency Air Blower 20%

22 Voltage Regulator 10%

23 Solar PV for External Lighting or Others 30%

Total
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๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

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



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)





ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
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พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม

พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคผนวก ค

พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม

พ.ศ. ๒๕๔๐
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คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

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



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

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



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)





ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

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



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)





ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

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



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

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



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)
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สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

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



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)





ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ภาคผนวก ข


พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม

พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคผนวก ค

พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม

พ.ศ. ๒๕๔๐











ภาคผนวก ง



กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ  ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก จ

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน











พ.ศ. ๒๕๕๒



ภาคผนวก ฉ


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒




ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2552



















ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

พ.ศ. ๒๕๕๒





อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๘ วรรคสอง ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้



ข้อ ๑  ในประกาศนี้



“โรงงานควบคุม”  หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นโรงงานควบคุมตามมาตรา ๘



“เจ้าของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมด้วย

 “อาคารควบคุม”  หมายความว่า อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นอาคารควบคุม ตามมาตรา ๑๘



“เจ้าของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมด้วย



“ผู้ตรวจสอบและรับรอง”  หมายความว่า  ผู้มีอำนาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

“องค์กร” หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแล้วแต่กรณี

“ตรวจสอบ” หมายความว่า  สำรวจ  ตรวจวัด และเก็บข้อมูล

- ๒ -



“คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน”  หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ   การดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม



“อุปกรณ์”  หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

“การใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ” หมายความถึง การใช้พลังงานที่มีสัดส่วนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานโดยรวมขององค์กร  ระบบ หรืออุปกรณ์ นั้น

หมวด ๑

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน





ข้อ ๒  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว

การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญให้พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด  การใช้พลังงาน  ชั่วโมงการใช้งาน และศักยภาพในการปรับปรุง

ข้อ ๓  ในการดำเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามข้อ ๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในระดับองค์กร  ระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ  และระดับอุปกรณ์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้

 (๑) การประเมินระดับองค์กร  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งนี้เพื่อใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวมขององค์กร


 (๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในกรณีที่องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ     ที่สามารถแยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์หรือหลายบริการ    ให้เปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงาน 

- ๓ -

การผลิตสินค้าหรือบริการ โดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือการบริการและหาค่าการใช้พลังงาน     จำเพาะ (Specific  energy consumption) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดดังต่อไปนี้


(ก)  โรงงานควบคุม ให้หาค่าการใช้พลังงานจำเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต


(ข)  อาคารควบคุม ให้หาค่าการใช้พลังงานจำเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในอาคาร เช่น จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้    ในกรณีของโรงแรม  หรือจำนวนผู้ใช้บริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่     ใช้งานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น



(๓)  การประเมินระดับอุปกรณ์  ให้ประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญของแต่ละอุปกรณ์หลัก รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในแต่ละอุปกรณ์


         ข้อ ๔ ให้นำข้อมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามหมวดนี้    รวมเป็นหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งต้องส่งให้อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๒

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน





ข้อ ๕   เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ ๗ และข้อ ๘ ตามลำดับ 



ให้นำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้นตามข้อนี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน   การจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้



ข้อ ๖  ในการจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ให้นำข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และ

- ๔ -

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทำตามหมวด ๑ มาใช้ประกอบการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานด้วย



ข้อ ๗  การจัดทำเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานตามหมวดนี้ ให้แยกเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานรวมของปีที่ผ่านมา


(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ



ข้อ ๘  แผนอนุรักษ์พลังงานต้องจัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน  โดย    อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และวัตถุประสงค์ของการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ




(๒) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการโดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการดำเนินการ




(๓) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ  

 


(๔) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ




ข้อ ๙  ในการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้นในข้อ ๘ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดทำแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑)  ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(๒)  กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม 

(๓)  ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


- ๕ -

(๔)  ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม



ข้อ ๑๐  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง

หมวด ๓

การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงาน





ข้อ ๑๑  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจัดทำขึ้นตามหมวด ๒



ข้อ ๑๒  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลตามข้อ ๑๑ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมอบหมายให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานทราบอย่างสม่ำเสมอ  



ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๑๒ ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวว่าเป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้หรือไม่



การตรวจสอบและวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อย สามเดือนต่อครั้ง และให้ดำเนินการเป็นรายมาตรการตามที่กำหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 



ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวว่า        การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด     ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม่

- ๖ -

บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้และเชื่อถือได้ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในรายงานผล การดำเนินการที่ต้องจัดทำตามข้อ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานต่อไป



ข้อ ๑๔  เมื่อได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการให้คณะทำงานด้าน การจัดการพลังงานจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่กำหนดในเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) สรุปผลการติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการดำเนินการ และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี)




(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการแต่ละมาตรการ


(ข) ระยะเวลาดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและระยะเวลา         ที่เกิดขึ้นจริง


(ค)  สถานภาพการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง


(ง) เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง


(จ) ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง


(ฉ) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ


(ช) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 




(๓) สรุปผลการติดตามการดำเนินการของหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการดำเนินการ  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ(ถ้ามี) และจำนวนผู้เข้าอบรม




ให้นำรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน   ที่จัดทำขึ้นตามข้อนี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดี      ตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

- ๗ -

หมวด ๔

การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห์

และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน



ส่วนที่ ๑

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน





ข้อ ๑๕  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทำในลักษณะของการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง            ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้




(๑) ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมเพื่อแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร โดยประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรู้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระในการดำเนินการ




(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรและเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง




(๓) คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในส่วนของข้อกำหนดดังต่อไปนี้


(ก) การจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 


(ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นในกรณีที่นำวิธี         การจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก


(ค) การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงลายมือชื่อ       โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมและการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน


(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

- ๘ -


(จ) การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


(ฉ) การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน


(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน


(ซ) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน



ข้อ ๑๖  เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้        ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐาน      ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดส่งให้คณะผู้ตรวจประเมิน        การจัดการพลังงานภายในองค์กร



ข้อ ๑๗  ให้คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานตามข้อ ๑๖ ว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทำสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงานพร้อมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ส่งให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม



ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานที่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรจัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งรวมเป็น  ส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

ส่วนที่ ๒

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน





ข้อ ๑๘  หลังจากที่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรได้ดำเนินการตรวจ ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามส่วนที่ ๑ แล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม           ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   โดยนำผลสรุปการตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน  

- ๙ -

ตามข้อ ๑๗ มาวิเคราะห์ความเหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม



ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองค์กรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ                  การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผลการทบทวนการดำเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวงกำหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง

หากเห็นควรปรับปรุงให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
 พร้อมแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่อง     แต่ละขั้นตอน

 

การประชุมตามวรรคสองต้องมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม



ข้อ ๑๙  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำผลการทบทวน วิเคราะห์       และแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อ ๑๘ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    และในกรณีที่ปรากฏข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว

ข้อ ๒๐  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมเผยแพร่ผลการประชุม ตลอดจน ผลการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง



ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานที่จัดขึ้นตามข้อ ๑๘ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๕

วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน





ข้อ ๒๑  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นประจำทุกปี 

- ๑๐ -

ในกรณีที่อธิบดีได้มีการอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานการจัดการพลังงานดังกล่าวสามารถได้รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองก่อนส่งให้อธิบดีได้



ข้อ ๒๒  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำรายงานการจัดการพลังงานซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อ ๒๑ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้



ข้อ ๒๓  ให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง ดำเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้



(๑)  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



(๒)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น


(๓)  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน


(๔)  การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน


(๕)  การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


(๖)  การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน


(๗)  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน


(๘)  การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ข้อ ๒๔  การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานการจัดการพลังงาน   ตามข้อ ๒๓ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- ๑๑ -




(๑)  พิจารณาความสอดคล้องในการดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม




(๒) เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกับข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนและถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อกำหนด และให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่าผ่านการตรวจสอบ




(๓)  เกณฑ์การพิจารณาความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ครบทุกข้อ หรือครบทุกข้อแต่มีข้อบกพร่องบางประการให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด โดยแบ่งความไม่สอดคล้องออกเป็นสองประเภทดังต่อไปนี้


(ก)  ประเภทร้ายแรง(Major) หมายถึง การไม่มีเอกสารในการดำเนินการจัดการ พลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามข้อใด ข้อหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง



      การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง ได้แก่ 


(ก.๑)  การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร การไม่กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 


(ก.๒) การไม่ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นทั้งใน  หน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนำวิธีการ      จัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก 

(ก.๓) การไม่มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร การไม่กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง การไม่ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน      ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อใดเลยที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 

- ๑๒ -

(ก.๔)
การไม่กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่กำหนดแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ก.๕)
การไม่ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่ติดตามผลการดำเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ก.๖) การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นเอกสาร การไม่ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ การไม่นำผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนำเสนอคณะทำงานด้านการจัดการ  พลังงาน  เพื่อทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานในรอบปี การไม่มีผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(ก.๗) การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน    การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร รวมถึงการไม่เผยแพร่ในเรื่องของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดๆ ให้บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง


ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงาน          ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ

(2)   ประเภทไม่ร้ายแรง(Minor) หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง  ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ


การปฏิบัติซึ่งมีความไม่สอดคล้องประเภทไม่ร้ายแรง ได้แก่


(ข.๑)  การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

- ๑๓ - 


(ข.๒)  การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานสอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพ    การจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตามที่กำหนด การกำหนดนโยบายอนุรักษ์สอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน   และการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ         การจัดการพลังงานในบางข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้ 


(ข.๓)  ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน และผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 


(ข.๔)  มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้ว   แต่บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้รับทราบไม่ทั่วถึง เป็นต้น


ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงาน          ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่าผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขในปีต่อไป



ข้อ ๒๕  ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามข้อ ๒๓ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองเสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดำเนินการจัดการพลังงานในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของวิธีการ             จัดการพลังงานหรือดำเนินการตามข้อกำหนดแล้วโดยไม่พบข้อบกพร่อง  แต่มีโอกาสที่จะปรับปรุง             การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม

- ๑๔ -



ข้อ ๒๖ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองจัดทำรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดำเนินการตามข้อกำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินว่ามีหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานให้ระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของหลักฐานกับข้อกำหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไม่สอดคล้องในกรณีร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดำเนินการจัดการพลังงานแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องตามข้อกำหนด



ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนำรายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน   ที่จัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ต้องจัดส่งให้แก่อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้



ข้อ ๒๗ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนำรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้นตามข้อ ๒๖ มาจัดทำเป็นผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม    ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ



ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวตามวรรคหนึ่งต้องลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบและรับรอง พร้อมทั้งผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการที่ดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน     ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น

หมวด ๖

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน





ข้อ ๒๘  ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ ๒๗ ให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี การจัดส่งรายงานดังกล่าว   ต้องประกอบด้วย รายงานการจัดการพลังงานตามข้อ ๒๑  และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามข้อ ๒๖

ข้อ ๒๙  การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่นซีดีไฟล์อิเลคทรอนิคส์ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- ๑๕ -




(๑) นำส่งด้วยตนเอง  




(๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ


ในการส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็น 

         วันส่งรายงาน








ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
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