คำนำ
การที่จะส่งเสริมให้งานด้านการอนุรักษ์พลังงานประสบผลสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
นั้น ความรู้ แ ละความเข้ าใจของผู้ ที่ ท าหน้า ที่เ ป็น ผู้รั บผิ ดชอบด้านพลั งงานถือ เป็ นสิ่ งที่ สาคัญ เป็น อย่ างยิ่ง ดั งนั้ น กองพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสู ตรผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานสามัญให้กับบุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสานึก
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พร้อมกับได้จัดให้มีการพัฒนาคู่มือสาหรับใช้ในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
คู่มือสาหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลและเนื้อหาจากคู่มือฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่มอี ยู่เดิมของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในปัจจุบันและสอดคล้องกับรายละเอียดการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยคู่มือประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายและความรู้
พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงานไฟฟ้า และ การจัดการพลังงานความร้อน
เนื้อหาในส่วนที่ 1 มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รบั ความรูเ้ บื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรกั ษ์พลังงาน ตลอดจนเนื้อหา
สาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะ ความรู้ในเรื่องระบบการจัดการพลังงานซึ่ง จะสนับสนุนให้การ
อนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้น ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างยั่งยืน โดยในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือได้มีการปรับปรุง
แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานพร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวอย่างเอกสารและรูปแบบรายงานที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินการจัดการพลังงานไว้อย่างครบถ้วน สาหรับ เนื้อหาในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ประกอบไปด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยได้มีการพัฒนาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มี
ความทันสมัย พร้อมกับได้ เพิ่มเติมตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกิดความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีและสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแท้จริง
ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสาหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในการใช้ประกอบการฝึกอบรมและเป็นคู่มือที่ใช้อ้างอิงประกอบการทางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ภายหลังการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยื นในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมต่อไป

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เมษายน 2562
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สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน (Fundamental of energy)
1.1 บทนา
1.2 สถานการณ์พลังงาน (Energy Situation)
1.2.1 สถานการณ์พลังงานโลก
1.2.1.1 การเพิม่ จานวนประชากรโลก
1.2.1.2 ปริมาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคต
1.2.1.3 ปริมาณแหล่งพลังงานสารองของโลก
1.2.1.4 ผลกระทบจากการใช้พลังงาน
1.2.2 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย
1.3 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy)
1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน
1.3.2 รูปแบบและหน่วยวัดพลังงาน
1.3.3 การคานวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และการแปลง
หน่วย
1.4 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร (Energy cost of factory and building)
1.5 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
1.5.1 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC)
1.5.2 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือระบบ
1.5.2.1 หม้อไอน้า
1.5.2.2 ระบบทาความเย็น
1.5.2.3 มอเตอร์
1.6 การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy use in building and factory)
1.6.1 การใช้พลังงานในอาคาร
1.6.2 การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม (Energy Conservation Act: Designated Factory & Building)
2.1 บทนา
2.2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัตฯิ
2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2.4 การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
2.4.1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
2.4.2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
2.4.3 สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม
2.4.4 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
2.5 หน้าที่ของโรงงานและอาคารควบคุม
2.6 การจัดให้มีผรู้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
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สารบัญ (ต่อ)
2.6.1 คุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.2 จานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.3 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.4 การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.5 การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.7 การจัดการพลังงาน
2.7.1 การจัดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
2.7.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
2.7.3 การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2.7.4 การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
2.7.5 การจัดให้มีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
2.7.6 การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน
2.7.7 การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
2.7.8 การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน
2.8 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2.8.1 แหล่งเงินกองทุนฯ
2.8.2 วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ
2.9 สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ
2.10 การชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์
2.11 บทกาหนดโทษ
บทที่ 3 การจัดการพลังงาน (Energy Management)
บทนา
ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 ข้อกาหนด
1.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
1.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
2.1 ข้อกาหนด
2.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
2.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.1 ข้อกาหนด
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สารบัญ (ต่อ)
3.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
3.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
4.1 ข้อกาหนด
4.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
4.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
5.1 ข้อกาหนด
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
5.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 6 การดาเนินตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตาม
เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
6.1 ข้อกาหนด
6.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
6.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 ข้อกาหนด
7.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
7.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
8.1 ข้อกาหนด
8.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
8.3 หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป
การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน (Energy Management Report)
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บทที่ 5 กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลสาเร็จ (Successful Case Study in
Energy Management)
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ภาคผนวก
ก

คู่มือคาอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ก.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ก.2 พระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘
ก.3 พระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐
ก.4 กฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.5 กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.
๒๕๕๒
ก.6 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการ จัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒
ก.8 กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.
๒๕๕๕
ก.9 แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน 2561
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รายการตรวจสอบ (Checklist) การดาเนินงานจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
กรณีศึกษาที่ประสบผลสาเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน
รายงานการตรวจสอบการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของอาคารคาร์บอนต่า
แนวทางและประโยชน์ในการตรวจติดตามและพิสูจน์ผลประหยัด
การประเมินทางเลือกในการปรับปรุงโดยวิธี Life Cycle Costing (LCC)
กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารที่จะปรับปรุง
แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
แนวทางการพิจารณาสมรรถนะด้านพลังงานของอาคารติดฉลาก

ญ

รายการตรวจสอบ (Checklist) ศักยภาพมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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บทที่ 1
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
(Fundamental of energy)
ความสาคัญ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ.) ระดับสามัญ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน ตลอดจนมีความ
รอบรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน และเห็นความสาคัญของการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงานและ
อาคาร เนื้อหาของบทนี้เป็นส่วนสาคัญที่จะสร้างฐานความรู้ด้านพลังงานสาหรับนาไปใช้ในการปฏิบัติงานของ ผชพ. ประกอบด้วย
 สถานการณ์พลังงาน
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร
 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน (Specific Energy Consumption; SEC)
 สถิติการใช้พลังงานของโรงงานและอาคารในประเทศไทย
 ประเภทและลักษณะการใช้งานของโรงงานและอาคาร
 การใช้งานและการบารุงรักษาระบบ อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานและอาคาร
 การออกแบบระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ และมาตรการประหยัดพลังงาน
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บอกความหมายและอธิบายประเภทของพลังงานได้
อธิบายหน่วยวัดพลังงานได้
อธิบายต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานหรืออาคารได้
อธิบายและคานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะได้อย่างถูกต้อง
บอกการใช้พลังงาน/เชื้อเพลิงของอาคารและเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบ ในอาคารได้
บอกการใช้พลังงาน/เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบ ในโรงงานอุตสาหกรรมได้
บอกการใช้พลังงาน/การเพิม่ ประสิทธิภาพพลังงานจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ได้
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บทนา

เนื้อหาในบทนี้เป็นการให้ ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการดาเนินการเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานหรืออาคารแก่ผู้เข้าอบรม อันประกอบด้วย สถานการณ์พลังงาน ทั้งในภาพรวมระดับโลก ภูมิภาค จนถึง
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน อาทิ รูปแบบและหน่วยวัดพลังงาน การใช้พลังงานเพื่อให้
เกิดงานและกาลังงาน เป็นต้น ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร รวมถึงโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า และเชื้อเพลิงที่ใช้
สาหรับโรงงานและอาคาร ความหมาย การนาไปใช้ประโยชน์ และการคานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน/อาคาร
และระบบ หรือเครื่องจักร/อุปกรณ์ สถิติการใช้พลังงานของโรงงานและอาคารในประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง
และแนวโน้มในอนาคต ประเภทและลักษณะการใช้งานของโรงงานและอาคาร ตลอดจนรูปแบบการใช้พลังงานและแนวทางการ
อนุรักษ์พลังงาน การใช้งานและการบารุงรักษาระบบ อุปกรณ์/เครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานและอาคาร อาทิ หม้อไอน้า มอเตอร์
ไฟฟ้า เครื่องทาความเย็น ระบบปรับอากาศ เป็นต้น รวมถึง การออกแบบระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ และมาตรการประหยัด
พลังงาน

1.2

สถานการณ์พลังงาน (Energy Situation)

ภายใต้การขยายตัวของจานวนประชากร และระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานของอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการดารงอยู่สรรพสิ่งทั้งปวง แหล่งพลังงานพื้นฐานที่สาคัญที่ใช้กันมากในชีวิตประจาวัน
โดยทั่วไปคือเชื้อเพลิงฟอสซิลอันได้แก่ น้ามัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นอันสืบเนื่องจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดวิกฤติด้านพลังงาน ทั้งในด้านปริมาณและราคา นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกเผชิญอยู่
ความพยายามในการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และพลังงานรูปแบบใหม่ที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจน
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เป็นแนวทางสาคัญที่จะช่วยให้โลกฝ่าฟันผ่านวิกฤติดังกล่าวไปได้
1.2.1 สถานการณ์พลังงานโลก
มนุษย์เริ่มรู้จักการนาเอาพลังงานมาใช้เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภคเพื่อดารงชีวิต
ตลอดจนเพื่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุคแรกๆ มนุษย์ใช้พลังงานส่วนใหญ่เพียงเพื่อการ
ดารงชีพ แต่นับตั้งแต่ปลาย ทศวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ระบบสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงจากฐานการเกษตร
และกสิกรรมกลายไปเป็นฐานอุตสาหกรรมและการบริการ พลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล อาทิ น้ามัน ถ่าน และ
ก๊าซธรรมชาติมาใช้เพื่ออุตสาหกรรมอย่างมากมาย ต่อเนื่องและขยายวงกว้างออกไปทั่วโลก ดังตัวอย่างที่แสดงได้จาก
สถิติการผลิตน้ามันดิบระหว่าง ปี ค.ศ. 1973 - 2006 ในรูปที่ 1-1 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ยกเว้นในบางช่วงที่เกิด
วิกฤติการณ์พลังงานอันเป็นผลสืบเนื่องจาก สงคราม การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ

รูปที่ 1-1 การผลิตน้าดิบในช่วงปี ค.ศ. 1973 – 2006
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การใช้พลังงานฟอสซิลที่ มีปริมาณขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ทั้งในด้านปริมาณและราคา
แล้ว ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการแปรรูป
พลังงานฟอสซิล ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของสภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ต้องเผชิญและแก้ปัญหาอยู่ในปัจจุบัน
อาจกล่าวได้ว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจ การใช้พลังงานฟอสซิล และ ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบซึ่งกันและกัน จากความสัมพันธ์ดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นได้ว่าสถานการณ์พลังงานของโลกจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้แก่จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ปริมาณความต้องการใช้พลังงานในอนาคต ปริมาณสารอง
ของแหล่งพลังงานเหล่านี้ที่มีเหลืออยู่ และปริมาณของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละปัจจัยที่กล่าวมานั้นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1.1. การเพิ่มจานวนประชากรโลก จานวนประชากรโลกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
สถานการณ์พลังงานโลก เพราะมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีการบริโภคพลังงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งบางคน
ก็มากบางคนก็น้อย องค์การสหประชาชาติได้ทาการสารวจเก็บข้อมูลจานวนประชากรโลก และได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์ และทานายถึงแนวโน้ม การเพิ่มของประชากรโลก ดังแสดงในรูปที่ 1-2 ซึ่งพบว่าจานวนประชากร
โลก เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1995 มีจานวนประชากรอยู่ 5.67 พันล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6.45
พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2005 และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7.2 พันล้านคน ในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตรา
การเพิ่มจานวนของประชากร ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้เคยรายงานไว้เมื่อต้นปี ค.ศ. 2003 พบว่าอัตราการ
เพิ่มของจานวนประชากรโลกโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปีหรือประมาณ 77 ล้านคนต่อปี โดยประเทศที่อัตราการ
เพิ่มจานวนประชากรสูงสุดคือ ประเทศอินเดีย ประมาณร้อยละ 21 ของจานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และ
ประเทศจีนอยู่ที่ร้อยละ 10 และถ้าพิจารณาแยกเป็นกลุ่มประเทศ จะพบว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว มีอัตราการ
เพิ่มจานวนประชากรประมาณร้อยละ 0.25 ในขณะที่ กลุ่มประเทศด้อยพัฒนา จะมีอัตราการเพิ่มมากกว่า 6
เท่าหรือประมาณร้อยละ 1.46

รูปที่ 1-2 สถิติจานวนประชากรโลกระหว่างปี ค.ศ. 1980 – 2006 และการทานายนับตั้ง ค.ศ. 2010 จนถึง
ค.ศ. 2030
1.2.1.2. ปริมาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคต จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือปริมาณการเพิ่มจานวนของประชากรโลก ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการ
ใช้พลังงานอย่างตรงไปตรงมาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สหรัฐอเมริการ่วมกับสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 26
ประเทศ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งหน่วยงานชื่อ อีไอเอ (Energy information administration, EIA) เพื่อทาหน้าที่
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของโลกและได้จัดทารายงานชื่อว่า อินเตอร์
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เนชั่นแนล เอ็นเนอร์ยี เอาท์ลุค (International energy outlook) นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มประเทศต่างๆ
ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 1-3 เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานของโลกให้ง่ายขึ้น โดยแต่ละ
กลุ่มจะประกอบด้วยประเทศที่มีสถานภาพใกล้เคียงกัน เช่น
(1) กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrialized countries) หมายถึงกลุ่ม ประเทศที่ประกอบด้วย
ประเทศที่เป็นสมาชิก โออีซีดี (Organization for economic cooperation and development, OECD)
ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา ยกเว้นพวกยุโรปตะวันออกซึ่งจะอยู่อีกกลุ่ม ส่วนจากทวีป
เอเชียมีเพียงประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในกลุ่มนี้
(2) กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกรวมถึงรัส เซียเดิมทั้งหมด หรือเรียกว่ากลุ่ ม 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) กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในเอเชีย (Developing asia) หมายถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้ทั้งหมดยกเว้นญี่ปุ่น
(4) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (Middle east) หมายถึงกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง เช่น
อิรัก อิหร่าน คูเวต เลบานอน บาร์เรน ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย เยเมน เป็นต้น
(5) กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา (Africa)
(6) กลุ่มประเทศที่อยู่ในตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอเมริกา (Central and South America)

รูปที่ 1-3 ที่ตั้งของกลุ่มประเทศต่างๆ
จากข้อมูลการเก็บรวบรวมปริมาณการใช้พลังงานของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 พร้อมกับการ
วิเคราะห์และทานายความต้องการใช้พลังงานของโลกไปจนถึงปี ค.ศ. 2025 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1.4 พบว่าแนวโน้มการใช้พลังงาน
จะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ไปจนถึง ค.ศ. 2025 แนวโน้มการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 54 ซึ่ง
แนวโน้มการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดจากกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในแถบ
เอเชียซึ่งมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี (gross domestic product, GDP) โดย
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.1 ในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีความต้องการใช้พลังงานสูงถึงประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับความ
ต้องการใช้พลังงานทั่วโลก และประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาด้วยกันทั่วโลก ซึ่งปริม าณการใช้และ
แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่มอื่นๆ แสดง
ไว้ในรูปที่ 1-5
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รูปที่ 1-5 ปริมาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานของกลุ่มประเทศต่างๆ
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงปริมาณความต้องการใช้พลังงาน โดยแยกประเภทของแหล่งพลังงานออกเป็นแต่ละชนิด
พบว่า น้ามันยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีการใช้สูงสุดและมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละประมาณร้อยละ 1.9 โดยในปี ค.ศ. 2001 มี
ปริมาณการใช้อยู่ที่ 77 ล้านบาร์เรลต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 121 บาร์เรลต่อวัน ในปี ค.ศ. 2025 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1-6 สาหรับ
กลุ่มประเทศที่มีความต้องการใช้น้ามันมากที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาในแถบเอเชีย ซึ่งมี
ปริมาณการใช้รวมกันถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการใช้พลังงานทั่วโลก ส่วนแหล่งพลังงานอื่นที่มีการใช้รองลงมาคือ ถ่านหิน และ
ก๊าซธรรมชาติ โดยในช่วงก่อนหน้านี้ ปริมาณการใช้ถ่านหินมีสูงกว่าก๊าซธรรมชาติแต่ในปัจจุบันการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทั้ง
สองเริ่มใกล้เคียงกัน ในขณะที่ประมาณหลังปี ค.ศ. 2010 ไปแล้ว อัตราความต้องการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติจะสูงกว่าถ่าน
หินประมาณร้อยละ 12 ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่มีการใช้เพิ่มขึ้นค่อนข้างรวดเร็วโดยจากปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2025
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 62 โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วคือ การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคตเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่า
น้ามันและถ่านหิน และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ส่วนแหล่งพลังงานที่ไม่ค่อยมีอัตราการใช้มากนักคือ พลังงานทดแทนและนิวเคลียร์
สาหรับ สาเหตุที่การใช้พลั งงานทดแทนยังไม่ม ากนัก เพราะในปั จจุบันแหล่งพลังงานฟอสซิ ลยังคงมีให้ใ ช้อย่างสะดวกสบาย
ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนี้ยังเหมาะสมกับเชื้อเพลิงจากพลังงานฟอสซิลอยู่ ส่วนเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนยังขาด
ความน่าเชื่อถือและราคาค่อนข้างสูง สาหรับพลังงานนิวเคลียร์นั้นประเด็นปัญหาอยู่ที่ความไม่รู้ไม่เข้าใจ และความหวาดกลัวของ
ชุมชนและสังคม จึงทาให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน
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รูปที่ 1-6 ปริมาณการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานจากแหล่งแต่ละชนิด
1.2.1.3. ปริมาณแหล่งพลังงานสารองของโลก การสารวจแหล่งพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากซากดึกดา
บรรพ์ จากข้อมูลหลังการสารวจปริมาณของแหล่งพลังงานเหล่านี้แล้ว ทาให้ต้องคิดและตระหนักถึงการใช้หรือการบริโภคพลังงาน
และการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน เพราะว่าปริมาณแหล่งพลังงานสารองของโลกในปัจจุบันนี้เหลือน้อยลง จาก
ข้อมูลการรายงานของบริษัท บีพี ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในการสารวจและผลิตน้ามัน และก๊าซธรรมชาติ ได้รายงานถึงปริมาณ
แหล่งพลังงานสารองของโลกไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2004 ในเอกสารที่มีชื่อว่า บีพี สเตติสติเคิล รีวิว (BP Statistical
review) พบว่าแหล่งน้ามันที่มีเหลืออยู่ส่วนใหญ่ ยังคงอยู่ในแถบตะวันออกกลาง มีประมาณ 726.6 พันล้านบาร์เรล รองลงมาที่มี
ปริมาณใกล้เคียงกันคือบริเวณยุโรปรวมกับยุโรเชีย อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต้ และแอฟริกา มีประมาณ 105.9 102.2 และ
101.8 พันล้านบาร์เรล ตามลาดับ ส่วนบริเวณที่มีเหลือค่อนข้างน้อยคือ แถบอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟกก มีเหลืออยู่เพียง 63.6
และ 47.7 พันล้านบาร์เรลตามลาดับ ดังแสดงในรูปที่ 1-7

รูปที่ 1-7 บริเวณและปริมาณสารองน้ามันของโลก (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 พันล้านลูกบาศก์เมตรตามลาดับ ส่วนบริเวณที่มีเหลือน้อยที่สุดคือ
อเมริกาเหนือ อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต้มีเหลืออยู่ 7.31 และ 7.19 พันล้านลูกบาศก์เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1-8
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รูปที่ 1-8 บริเวณและปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติของโลก (ที่มา: BP. 2004. On-line)
ส่วนถ่านหินมีเหลือมากที่สุดในบริเวณแถบยุโรปรวมกับยุโรเชียมีประมาณ 355.4 พันล้านตัน รองลงมาคือบริเวณเอเชีย
แปซิฟกก มีประมาณ 292.5 พันล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับอเมริกาเหนือคือ ประมาณ 257.8 พันล้านตัน และมีเหลือในแอฟริกา
อเมริกากลางรวมถึงอเมริกาใต้ ประมาณ 55.4 และ 21.8 พันล้านตัน ตามลาดับ ส่วนบริเวณที่มีเหลือน้อยที่สุดคือตะวันออกกลาง
มีเหลืออยู่ 1.7 พันล้านตัน ดังแสดงในรูปที่ 1-9

รูปที่ 1-9 บริเวณและปริมาณสารองถ่านหินของโลก (ที่มา: BP. 2004. On-line)
1.2.1.4. ผลกระทบจากการใช้พลังงาน จากแนวโน้มการใช้และความต้องการใช้พลังงาน จะเห็นว่าแหล่งพลังงานส่วนใหญ่
ที่ใช้กันมาก และมีความต้องการใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต คือพลังงานที่ได้มาจากแหล่งพลังงานซากดึกดาบรรพ์เกือบทั้งหมด
ประกอบกับแหล่งพลังงานเหล่านี้จะยังมีให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันใช้ได้อย่างสะดวกและไม่ขาดแคลน เหล่านี้ คือสาเหตุหลักที่ทาให้
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกและมนุษย์ทุกคน ผลเสียจากการใช้พลังงานเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดถึง
การใช้ และย้อนกลับมาทาลายตัวมนุษย์เองโดยเริ่มจากการทาลายสิ่งแวดล้อมก่อน ผลกระทบในวงกว้างระดับโลกอันเกิดจากการใช้
พลังงานซากดึกดาบรรพ์ คือ การเกิดปรากฏการณ์สภาวะอากาศของโลกเปลี่ยนไป (climate change) และมลพิษทางอากาศ (air
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pollution) การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์มีการปล่อยก๊าซต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหลายอย่างด้วยกันเช่น
ซั ล เฟอร์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์ บ อน รวมทั้ ง สารโลหะหนั ก ต่ า งๆ และที่ ส าคั ญ คื อ ปริ ม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (greenhouse effect) จากข้อมูลในรายงานของ อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็นเนอร์ยี เอาท์ลุค ได้รายงานถึงข้อมูลของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากแหล่งพลั งงานต่างๆทั้ง น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน พร้อมกับมีการทานายถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะเกิดขึ้นจนถึง 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
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รูปที่ 1-10 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานซากดึกดาบรรพ์แต่ละชนิด
เมื่อพิจารณาถึงแหล่งที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมจะมีการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด และมีแนวโน้มมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มยุโรปตะวันออกกับประเทศรัสเซียดั้งเดิม มีป ริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกสามารถลดได้ถึงร้อยละ 40 ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2001 ซึ่งสาเหตุที่
สาคัญคือการหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทน ส่วนรัสเซียลดได้เพียงร้อยละ 5 ในขณะที่กลุ่มสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงลดได้ร้อยละ 9
สาหรับประเทศกาลังพัฒนาในแถบเอเชีย มีแนวโน้มการปล่อยสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึ่งมีประชากรมากที่สุด ในโลกกว่า 1,300 ล้านคน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ทาให้มีความต้องการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันผลที่ตามมาคือทาให้มี การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากขึ้นด้วย เป็นผลให้
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนานับวันจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง รูปที่ 1-11 แสดงให้เห็นถึงปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากการใช้พลังงานของกลุ่มประเทศต่างๆ
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รูปที่ 1-11 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกลุม่ ประเทศต่างๆ
1.2.2

สถานการณ์พลังงานประเทศไทย
ประเทศไทยจาเป็นต้องพึ่งพาการนาเข้าแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ามันดิบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น สถานการณ์พลังงานของประเทศ จึงขึ้นอยู่กับปั จจัยทั้งภายในและภายนอก
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
สาหรับประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่าซึ่งเริ่มเกิด ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541
ตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2545 จึงเริ่มฟื้นตัว โดยในปี พ.ศ. 2552 มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551
ในอัตราร้อยละ 1.2 และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 2.3 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีการใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์หรือพลังงานสิ้นเปลือง (น้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.3 และสัดส่วนการ
ใช้พลังงานหมุนเวียน (ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้า แสงอาทิตย์ เป็นต้น ) ร้อยละ 18.7 ซึ่งในช่วงของการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจนี้นั้น ส่งผลให้เกิดความต้องการด้านพลังงานเพื่ อใช้ในการพัฒนามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.
2554 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณแนวโนม เศรษฐกิจไทย จะขยายตัวร
อยละ 3.5-4.5 ในขณะที่คาดการณ์เศรษฐกิจโลก จะขยายตัวรอยละ 3.8-4.2 เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนและการ
ส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น
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รูปที่ 1-12 สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560
(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

การใช้พลังงานยังคงเติบโตตามเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ามันสาเร็จรูป 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 ตามลาดับ

รูปที่ 1-13 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจาแนกตามชนิดพลังงาน ปี พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 1-1 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2556-2560

เมื่อพิจารณาการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจพบว่า สาขาที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดได้แก่ สาขาขนส่ง คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมาได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาบ้านอยู่อาศัย สาขาธุรกิจการค้าและสาขาเกษตรกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
35.2, 13.5, 8.0 และ 3.3 ตามลาดับ โดยคิดเป็นพลังงานที่ใช้รวมเท่ากับ 80,752 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เมื่อพิจารณาถึงการผลิตพลังงาน ปี 2559 พบว่า โดยรวมมีการผลิตที่ลดลงจากปี 2558 ยกเว้น น้ามันดิบ ลิกไนต์ และ พลังงาน
หมุนเวียน กล่าวคือปริมาณการผลิตรวมเท่ากับ 78,795 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ในขณะที่การใช้พลังงาน (ตามตารางที่ 1-1) มี
อัตราการใช้ที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการนาเข้าพลังงานในอัตราที่สูงขึ้น (ตารางที่ 1-3) คือปริมาณนาเข้ารวมเท่ากับ 74,452 พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบ
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ตารางที่ 1-2 การผลิตพลังงานจาแนกตามชนิดพลังงานปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1-3 การนาเข้าพลังงานจาแนกตามชนิดพลังงานปี พ.ศ. 2559

(ที่มา : รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2559, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
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1.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy)
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้สาหรับอ้างอิงในกฎหมายและเอกสาร
ต่างๆ ของหน่วยงานด้านพลังงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่กากับดูแลการ
อนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานให้ถูกต้องตรงกัน
และสอดคล้องกับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่บังคับใช้ด้วย
1.3.1

ความหมายและประเภทของพลังงาน
พลังงาน (energy) หมายถึง ความสามารถในการทางาน (ability to do work) ซึ่งการทางานนี้อาจอยู่ใน
รูปการเคลื่อนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปของวัตถุก็ได้ พลังงานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตใช้พลังงานเพื่อให้
เกิดงาน (work) และเพื่ออานวยความสะดวกในการดารงชีวิต
คาว่า “พลังงาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550) มาตรา 3 หมายถึง ความสามารถในการทางานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของพลังงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้น จึง แบ่งพลังงานจาแนกตาม
ลักษณะการนามาใช้ประโยชน์เป็น 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 หินน้ามัน ทรายน้ามัน น้ามันดิบ น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และ
นิวเคลียร์ เป็นต้น ส่วน “พลังงานหมุนเวียน” หมายถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้า แสงอาทิตย์
ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น
พลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานใช้แล้วหมดไป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuels) ได้แก่ น้ามัน
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน รวมทั้งหินน้ามันและทรายน้ามัน (ความหมายตามพจนานุกรมปกโตรเลียม ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) ที่
เรียกว่าใช้แล้วหมดไป ก็เพราะว่าหามาทดแทนไม่ทันการใช้ พลังงานฟอสซิลนี้เกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมจมอยู่ใต้พื้นพิภพ
เป็นเวลานานหลายพันล้านปี โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลกและความร้อนใต้ผิวโลก มีทั้งที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ ปรกติจะอยู่ใต้ดิน ถ้าไม่ขุดขึ้นมาก็สามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้ บางครั้งจึงเรียกว่า พลังงานสารอง
ส่วนพลังงานหมุนเวียนก็คือพลังงานที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ เช่น
แสงอาทิตย์ ลม ป่าไม้ เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นและแพร่ขยายให้ได้ผลิตผลมากขึ้นโดยการกระทาของมนุษย์ (กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ, 2551) ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนถูกพัฒนามาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พลังงานหมุนเวียนที่ถูก
นามาใช้มากในประเทศไทย ได้แก่ ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้า พลังความร้อนใต้พิภพ พลังลม ตามลาดับ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2549)
ในมาตรา 3 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน พ.ศ. 2535 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2550) ได้ ใ ห้
ความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับ “พลังงาน” ไว้ดังนี้
“พลังงาน” หมายความว่า ความสามารถในการทางานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่นเชื้อเพลิงความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้
พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ามัน ทรายน้ามัน น้ามันดิบ น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซ
ธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น
“เชื้อเพลิง” หมายความรวมถึง ถ่านหิน หินน้ามัน ทรายน้ามัน น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิ ง
สังเคราะห์ ฟืนไม้ แกลบ กากอ้อยขยะและสิ่งอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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“น้ามันเชื้อเพลิง” หมายความว่า ก๊าซ น้ามันเบนซิน น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องบิน น้ามันก๊าด น้ามันดีเซล น้ามันเตา
น้ามันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ามันที่ได้ออกชื่อมาแล้วและผลิตภัณ์์ปกโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ก๊าซ” หมายความว่า ก๊าซปกโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ่งได้แก่ โปรเปน โปรปกลีน
นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเป็นส่วนใหญ่
1.3.2

รูปแบบและหน่วยวัดพลังงาน
รูปแบบของพลังงาน
รูปแบบของพลังงานสามารถจ าแนกโดยใช้ หลัก เกณ์์ต่า งๆ ได้ห ลายแบบ ในทางฟกสิก ส์ จ าแนกพลั งงาน
ธรรมชาติออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานศักย์ และพลังงานจลน์
พลังงานศักย์ (Potential energy) เป็นพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่งต่างๆ เนื่องจากที่ตั้งของสิ่งนั้น
หรือเพราะสิ่งนั้นถูกกระทาโดยสิ่งอื่น เช่น พลังงานในสิ่งของหนักที่ถูกยกขึ้น พลังงานในลวดสปริงที่เป็นลาน
ของนาฬิกา พลังงานในคันธนูที่ถูกโก่ง พลังงานในอ่างน้าที่อยู่ในทีส่ ูง เป็นต้น
พลังงานจลน์ (Kinetic energy) เป็นพลังงานของการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ในวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับมวลสาร (mass) และความเร็ว (velocity) ที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ ดังนั้น วัตถุใดมีมวลสารมาก (หนักมาก)
และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จึงเป็นวัตถุที่มีพลังงานจลน์มาก ตัวอย่างเช่น พลังงานในขบวนรถไฟ พลังงานใน
ลม พลังงานในคลื่น เป็นต้น
สาหรับการจาแนกรูปแบบของพลังงานโดยทั่วๆ ไป อาจแบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ คือ
1. พลังงานเคมี (chemical energy) เป็นพลังงานพื้นฐานของกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สิ่งมีชีวิต พลังงานที่สะสมไว้จะสามารถปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างเช่น พลังงานในขนมช็อกโกแลต
พลังงานในกองฟืน พลังงานในถังน้ามัน พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เป็นต้น
2. พลังงานกล (mechanical energy) เป็นพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต่างๆ
3. พลังงานความร้อน (heat energy) เป็นพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญเชื้อเพลิงต่างๆ ความ
ร้อนทาให้โมเลกุลเคลื่อนไหวเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น พลังงานในเปลวไฟ พลังงานที่เสียออกไปจากจอคอมพิวเตอร์
พลังงานในของเหลวร้อนใต้พื้นพิภพ พลังงานในน้าในหม้อต้มน้า เป็นต้น
4. พลังงานรังสี (radiant energy) เป็ นพลังงานที่ เคลื่ อนที่ ใ นลักษณะคลื่นของพลังงานที่
ประกอบด้วยโฟตอน (Photon) ตัวอย่างเช่น พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ พลังงานจากเสาส่งสัญญาณทีวี
พลังงานจากหลอดไฟ พลังงานจากเตาไมโครเวฟ พลังงานจากเลเซอร์ที่ใช้อ่านแผ่นซีดี เป็นต้น
5. พลังงานไฟฟ้า (electrical energy) เป็นพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส้นลวด
หรือตัวนาไฟฟ้าอื่น ตัวอย่างเช่นพลังงานที่เกิดจากการผ่านขดลวดไปในสนามแม่เหล็ก พลังงานที่ใช้ขับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานที่ได้จากกังหันลม เป็นต้น
6. พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy) หมายถึงพลังงานไม่ว่าในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการ
ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแยก รวมหรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของ ปรมาณู คาที่ใช้แทนกันได้คือ
พลังงานปรมาณู (Atomic energy) ซึ่งเป็นคาที่เกิดขึ้นก่อนและใช้กันมาจนติดปาก โดย อาจเป็นเพราะมนุษย์
เรียนรู้ถึงเรื่องของปรมาณู (Atom) มานานก่อนที่จะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียส แต่การใช้ศัพท์ ที่ ถูกต้อง
ควร ใช้คาว่า พลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ดีคาว่า Atomic energy ยังเป็นคาที่ใช้กันอยู่ ในกฎหมาย ของหลาย
ประเทศ สาหรับประเทศไทยได้กาหนดความหมายของคาว่าพลังงานปรมาณู ไว้ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 ในความหมายที่ตรงกับคาว่า พลังงานนิวเคลียร์ และ ต่อมาได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 3 ให้ครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซ์ด้วย (ตามความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ ของกองวิศวกรรม
นิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.))
หรืออาจจาแนกรูปแบบของพลังงานตามแหล่งที่มาของพลังงานได้เป็น 2 รูปแบบ คือ พลังงานปฐม
ภูมิ (Primary energy) และพลังงานทุติยภูมิ (Secondary energy)
พลังงานปฐมภูมิ หมายถึง แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติสามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้โดยตรง ได้แก่ น้า แสงอาทิตย์ ลม เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น น้ามันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ (แร่นิวเคลียร์) ไม้ฟืน แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น
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พลังงานทุติยภูมิ หมายถึง พลังงานซึ่งได้มาโดยการนาพลังงานปฐมภูมิหรือพลังงานรูปแบบดั้งเดิมมา
แปรรูป (Transform) ปรับปรุง ปรุงแต่ง ให้อยู่ในรูปที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันตามความ
ต้องการ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณ์์ปกโตรเลียม ถ่านไม้ ก๊าซปกโตรเลียมเหลว เป็นต้น
หน่วยวัดพลังงาน
พลังงานมีหลายรูปแบบ และแต่ละชนิดให้งานไม่เท่ากัน แม้จะใช้น้าหนักเท่ากันหรือตวงเป็นลิตรเท่ากันก็ตาม
หรือบางอย่างก็ตวงเป็นลิตรหรือชั่งเป็นกิโลกรัมไม่ได้ด้วย เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้นการ
เปรียบเทียบพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ต่างรูปแบบกันจึงต้องพิจารณาที่ปริมาณพลังงานที่เกิด ขึ้นจากการผลิตของเชื้อเพลิง
ชนิดนั้นๆ หรือที่เรียกว่า “ค่าความร้อนสุทธิ (Energy content or Net Calorific Value; NCV of fuel)” แทน
ค่าพลังงานของเชื้อเพลิง (Energy Content of Fuel) หรือเรียกว่าค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Calorific
Value of Fuel) หรือ (Heating Value of Fuel) มีค่าเท่ากับค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์
วัดที่อุณหภูมิอ้างอิง (ระบบสากลกาหนดอุณหภูมอิ ้างอิงที่ 25C) โดยปกติ ค่าความร้อนขั้นต้น (Gross Calorific Value)
ของเชื้อเพลิง คือ ค่าความร้อนทั้งหมดที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ที่ความดันและอุณหภูมิคงที่ แต่ในทางปฏิบัติ ผลการ
เผาไหม้เชื้อเพลิง จะทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนเกินกว่าจุดเดือดของน้า ทาให้ไอน้าที่เกิดจากการเผาไหม้ไฮโดรเจนที่เป็น
ส่วนประกอบของเชื้อเพลิงกลายเป็นไอและดูดซับความร้อนแฝงการเป็นไอไปส่วนหนึ่ง ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง หลัง
หักค่าความร้อนแฝงกลายเป็นไอของไอน้า จะเรียกว่า “ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิง (Net Calorific Value of Fuel)”
หน่วยวัดมาตรฐานสากลหรือหน่วยวัดในระบบ SI (เป็นคาย่อจากภาษาฝรั่งเศส Le Systèm International
d’Unitèd เทียบเท่ากับชื่อในภาษาอังกฤษว่า International System of Unit) ที่ใช้วัดปริมาณพลังงาน คือ จูล
(Joules; J) โดย 1 จูล คือ งานที่ได้จากการที่แรง 1 นิวตัน (แรงที่ทาให้วัตถุมวล1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1
เมตร/วินาที2 เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 เมตร) หรือความร้อนที่ได้จากกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ไหลผ่านความต้านทาน 1
โอห์ม ในช่วงเวลา 1 วินาที
นอกจากนี้ เรายังสามารถเลือกใช้หน่วยอื่นๆ ในการวัดปริมาณพลังงานได้อีก อาทิ
 กิโลวัตต์-ชั่วโมง นิยมใช้วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้า
 แคลอรี นิยมใช้วัดปริมาณความร้อนที่ทาให้น้าบริสทุ ธิ์หนัก 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสโดย
ที่ 1 แคลอรี เท่ากับ 4.2 จูล
 บี.ที.ยู นิยมใช้วัดปริมาณความร้อนที่ทาให้น้าบริสุทธิ์ หนัก 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์
โดยที่ 1 บี.ที.ยู เท่ากับ 1,055 จูล
การเลือกใช้หน่วยวัดแบบใดขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน หากเป็น การกล่าวถึงทั่วๆ ไป หรือการใช้ในแวดวงธุรกิจหรือ
พลังงานแต่ละชนิด จะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพ (Physical unit) ซึ่งพลังงานแต่ละชนิดจะนิยมใช้หน่วยวัดกายภาพที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น น้ามันปกโตรเลียมนิยมวัดเป็นบาร์เรลหรือแกลลอน ก๊าซธรรมชาตินิยมวัดเป็นลูกบาศก์ฟุต ถ่านหินนิยมวัดเป็นตัน
ไฟฟ้านิยมวัดเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง พลังงานความร้อนที่ได้จากอาหารนิยมวัดเป็นแคลอรี พลังงานความร้อนที่ได้จากการแตกตัวทาง
เคมีอื่นๆ นิยมวัดเป็นจูล เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการเปรียบเทียบพลังงานหรือเชื้อเพลิงหลายชนิด เราจึงจาเป็นต้องแปลงหน่วยวัด
ต่างๆ เหล่านั้นให้อยู่ในรูปเดียวกัน คือ หน่วยวัดร่วม (Common unit) ก่อน จึงจะสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้
หน่วยวัดร่วมที่นิยมใช้สาหรับการเปรียบเทียบพลังงาน ได้แก่ จูล (Joule) บีทียู (British Thermal Units; Btu) บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ (barrels of oil equivalents) ตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (tons of oil equivalents) และ ตันเทียบเท่าถ่านหิน
(tons of coal equivalents)
สาหรับประเทศไทย หน่วยงานด้านพลังงานรวมถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ใช้หน่วยวัด
ร่วมเป็นตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ton of oil equivalent; toe) ซึ่งหมายถึง พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของน้ามั นดิบ 1 ตัน
หรือประมาณ 42 จิกะจูล (GJ)
สานักงานพลังงานสากล (International Energy Association; IEA) และสหประชาชาติ (UN) กาหนดให้
1 ตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
= 41.868 จิกะจูล (GJ)
= 11.630 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh)
= 10 จิกะแคลอรี่ (Gcal)
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ความสัมพันธ์ของพลังงาน งาน และกาลัง
พลังงาน (Energy) เป็นปริมาณพื้นฐานอย่างหนึ่งของกระบวนการในระบบกายภาพทุกอย่าง พลังงาน ตามความหมาย
ใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) หมายถึง ความสามารถในการทางาน (Work)
ซึ่งมีอยู่ในสิ่งที่อาจให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งานได้ เช่น
เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า เป็นต้น พลังงานและงาน มีหน่วยเป็น วัตต์-ชั่วโมง (Wh) หรือจูล (J) หรือนิวตัน-เมตร (Nm)
ส่วนคาว่ากาลัง (Power) ตามคานิยาม คือ งานที่ทาได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จึงมีสูตรการคานวณ คือ
กาลัง
=
งาน (W) / เวลา (t)
โดยที่
กาลัง มีหน่วยเป็น วัตต์ (W) หรือ จูล/วินาที (J/s)
งาน
มีหน่วยเป็น จูล (J) หรือนิวตัน-เมตร (Nm)
เวลา มีหน่วยเป็น วินาที (s)
กาลังงาน คือ อัตราส่วนระหว่างพลังงานต่อหน่วยเวลา
กาลังงาน = พลังงาน/เวลา
 กาลังงานทางไฟฟ้า
 กาลังงานทางกล
โดย
และ

มีหน่วยเป็น
วัตต์ (Watt; W)
มีหน่วยเป็น
จูล/วินาที (J/sec) หรือแรงม้า (HP)
1W = 1
J/sec
1 HP = 746 W

1.3.3

การคานวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และการแปลงหน่วย
การคานวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
การคานวณปริมาณการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (หน่วยเป็นเมกะจูล) ให้คานวณตาม
หลักเกณ์์ดังนี้
1. กรณีไฟฟ้าให้คานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย 3.60
2. กรณีความร้อนจากไอน้าให้คานวณปริมาณความร้อนจากไอน้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดย
ใช้สูตรดังต่อไปนี้
Es = (hs– hw) * S * eff
โดย
Es
hs
hw

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

S
eff

หมายถึง
หมายถึง

ปริมาณความร้อนจากไอน้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็นเมกะจูล/ปี
ค่า Enthalpy ของไอน้าที่ใช้หน่วยเป็นเมกะจูล/ตันจากตารางไอน้า(steam table) ทั่วไป
ค่า Enthalpy ของน้าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศในที่นี้ให้ใช้ค่า
เท่ากับ 113 เมกะจูล/ตัน
ปริมาณไอน้าที่ใช้หน่วยเป็นตัน/ปีดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้าของอาคาร
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ให้ใช้ค่า 0.45

3. กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คานวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้
Ef = F * HHV * eff
โดย
Ef

หมายถึง

F
HHV

หมายถึง
หมายถึง

ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่น เป็นปริมาณพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะ
จูล/ปี
ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้าหนัก หรือปริมาตรต่อปี
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้ หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วย
น้าหนัก หรือปริมาตร
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eff
หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในที่นี้ให้ใช้ค่า 0.45
ในกรณีไม่มีความร้อนสูงจากผู้จาหน่ายให้ใช้ค่าความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
พลังงานสิ้นเปลืองตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานหมายความรวมถึ งพลังงานที่ได้จากถ่านหิน หินน้ามัน ทรายน้ามัน
น้ามันดิบ น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต้น
การแปลงหน่วยปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง
การแปลงหน่วยปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง ให้ใช้ค่าการแปลงหน่วย (Conversion factors) หรือ ค่าตัวคูณ
(Multipliers) ดังนี้
ตันเทียบเท่า
กิโลแคลอรี่/หน่วย
เมกะจูล/หน่วย พันบีทียู/หน่วย
ประเภท(หน่วย)
น้ามันดิบ/ล้านหน่วย
(kcal/unit)
MJ/UNIT
103 Btu/UNIT
(toe/106 UNIT)
พลังงานเชิงพาณิชย์
1. น้ามันดิบ (ลิตร)
8,680
860.00
36.33
34.44
2. คอนเดนเสท (ลิตร)
7,900
782.72
33.07
31.55
3. ก๊าซธรรมชาติ
3.1 ชื้น (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 น้ามันเบนซิน (ลิตร)
7,520
745.07
31.48
29.84
4.3 น้ามันเครื่องบิน (ลิตร)
8,250
817.40
34.53
32.74
4.4 น้ามันก๊าด (ลิตร)
8,250
817.40
34.53
32.74
4.5 น้ามันดีเซล (ลิตร)
8,700
861.98
36.42
34.52
4.6 น้ามันเตา (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. ไฟฟ้าพลังน้า
2,236
221.54
9.36
8.87
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)
7. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
9,500
941.24
39.77
37.70
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)
8. ถ่านหินนาเข้า (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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กิโลแคลอรี่/หน่วย
(kcal/unit)

2. ถ่าน (กก.)
3. แกลบ (กก.)
4. กากอ้อย (กก.)
5. ขยะ (กก.)
6. ขี้เลื่อย (กก.)
7. วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร (กก.)

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

ตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ/ล้านหน่วย
(toe/106 UNIT)
683.64
340.83
178.34
114.93
257.60
300.21

เมกะจูล/หน่วย
MJ/UNIT

พันบีทียู/หน่วย
103 Btu/UNIT

28.88
14.40
7.53
4.86
10.88
12.68

27.38
13.65
7.14
4.60
10.32
12.02

1.4 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานและอาคาร (Energy cost of factory and building)
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของโรงงานและอาคารทุกประเภท ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
อาจมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร วัตถุดิบ และค่าการตลาด แต่การลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ก็จะช่วย
เพิ่มกาไรให้แก่โรงงานหรืออาคารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งทาให้ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น อาทิ
ค่าจ้างบุคลากร ค่าวัตถุดิบ ควบคุมได้ยาก ประกอบกับราคาน้ามันและไฟฟ้าที่มีความผันผวนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจึงได้รับความสนใจจากเจ้าของโรงงานและอาคารมากขึ้นในปัจจุบัน
จากข้อมูลการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พบว่า เหตุผลหรือแรงจูงใจที่สาคัญในการดาเนินการด้านอนุรักษ์
พลังงานของผู้ประกอบการ คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเป็นหลัก ส่วนในด้านการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการปฏิบัติตาม
กฎหมายยังมีความสาคัญในระดับรองลงไป
จากการศึ ก ษาต้ น ทุ น การใช้ พ ลั ง งานในภาคอุ ต สาหกรรม 6 สาขาของไทยเปรี ย บเที ย บกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าพบว่ า
อุตสาหกรรมไทยยังมีศักยภาพที่จะลดต้นทุนด้านพลังงานได้ในทุกสาขา โดยจากการประเมินขั้นต่าหากแต่ละอุตสา หกรรมลด
ต้นทุนพลังงานลงได้ร้อยละ 5 – 10 ภายในปี 2554 จะทาให้เกิดการประหยัดต้นทุนพลังงานได้ถึง 4,263 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูล
จากการศึกษาของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับมอบหมายจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
2547) โดยที่การลดต้นทุนด้านพลังงานนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลผลิต ทาให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดสูงขึ้นอีกด้วย

1.5 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
1.5.1

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption; SEC)
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานเฉพาะ ค่าการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ค่า SEC
(Specific Energy Consumption; SEC) เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานระดับมูลฐานที่สุดของ
โรงงานหรือกลุ่มโรงงานที่มีผลผลิตอย่างเดียวกัน
ตัวอย่างค่า SEC สาหรับระบบหรืออุตสาหกรรมแต่ละชนิดแสดงในตารางด้านล่าง

ชนิดอุตสาหกรรม/ระบบ
การผลิตอิฐ
การอบเหล็ก
การผลิตไอน้า
การปรับอากาศ
ระบบแสงสว่าง

ค่า SEC
เมกะจูล/ตันของอิฐที่ผลิตได้
เมกะจูล/ตันของเหล็กที่ถูกอบ
เมกะจูล/กิโลกรัมไอน้าที่ผลิตได้
เมกะจูล/องศาเซลเซียส
วัตต์/ตารางเมตร
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ค่า SEC สามารถคานวณได้จากสูตรต่อไปนี้

เมื่อ

SEC

=

SEC
E

=
=

P

=

 Eb   E s
P

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน หรือค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต
ผลรวมของพลังงาน ซึ่งได้จากค่าความร้อนคูณกับปริมาณไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ โดยคิดจากพลังงาน
สุทธิคือพลังงานที่ซื้อทั้งหมดหักลบด้วยพลังงานที่ขาย
ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน

ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานจะใช้ข้อมูลราย 6 เดือน หรือรายปีสาหรับกรณีของโรงงานที่มีการผลิตตามฤดูกาล ส่ วน
โรงงานที่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย ค่า SEC จะต้องหักพลังงานส่วนที่ขายออกด้วย
Average SEC/Reference SEC
กรณีการวัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานควบคุมในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีข้อจากัดมากขึ้น เนื่องจากโรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจะมีผลผลิตที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีทั้งผลผลิตอาหารแช่แข็งที่มีหน่วย
วัดเป็นตัน และผลผลิตเครื่องดื่มที่มีหน่วยวัดเป็นลิตร เป็นต้น ดังนั้นจึงใช้ Average SEC/Reference SEC Ratio เป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวม โดยเป็นการประเมินค่าปริมาณพลังงานที่ใช้ในรอบปีที่สนใจเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานที่
ควรจะเป็นหากค่าประสิทธิภาพพลังงานหรือ
ค่า SEC ในปีปัจจุบันเท่ากับค่าอ้างอิง ดังนี้

เมื่อ

PEI

=

PEI

=
=
=
=
=
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P
PP

SEC B

 Ep
 P p  SEC B

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานในภาพรวม (Physical Energy Index)
ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ในปีปัจจุบัน
ผลรวมของปริมาณผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน
ปริมาณผลผลิตแต่ละอย่างในปีปัจจุบัน
ค่า SEC อ้างอิงของผลผลิตนั้นๆ

1.5.2

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือระบบ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ สามารถคานวณได้จากปริมาณกาลังงาน
หรืองานที่ผลิตได้ต่อพลังงานที่ป้อนเข้า โดยประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือระบบแต่ละชนิด จะมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามความนิยม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.5.2.1 หม้อไอน้า
จุ ด ประสงค์ ข องหม้ อ ไอน้ าและระบบส่ ง จ่ า ยความร้ อ น คื อ การจ่ า ยความร้ อ นหรื อ ความชื้ น
ประสิทธิภาพของหม้อไอน้าสามารถวัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลวที่ทางาน รูปที่ 1.2
แสดงประสิทธิภาพของหม้อไอน้า ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งการใช้เชื้อเพลิงป้อนเข้า ปริมาณไอน้าที่ได้ และการ
สูญเสียอันเนื่องมาจากการโบลดาวน์ การแผ่รังสี และการสูญเสียทางปล่อง
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รูปที่ 1-12 แสดงประสิทธิภาพของหม้อไอน้า
หม้อไอน้าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของระบบผลิตความร้อนหรือไอน้าเท่านั้น ในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบจะต้องพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น ระบบส่งจ่าย ระบบปรับสภาพน้า เป็นต้น
วิธีคานวณประสิทธิภาพของหม้อไอน้า
ประสิทธิภาพ (%)

=

ความร้อนในไอน้าที่ใช้ประโยชน์ได้ x 100
ความร้อนในเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้า

หรืออาจเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหม้อไอน้าโดยใช้ดัชนีการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถคานวณได้ดังนี้
ดัชนีการใช้พลังงานของหม้อไอน้า = อัตราความร้อนในเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าหม้อไอน้า (เมกะจูล/ชั่วโมง)
(เมกะจูล/กิโลกรัมไอน้า)
อัตราการผลิตไอน้า (กิโลกรัม/ชั่วโมง)
1.5.2.2

ระบบทาความเย็น
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบท าความเย็ น มี ค าเฉพาะที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว ไปคื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส มรรถนะ
(Coefficient of Performance) หรือซีโอพี (COP) เป็นค่าที่แสดงความเย็นที่ผลิตได้ (หรือค่าความร้อนที่อีวา
พอเรเตอร์สามารถดึงออกจากบริเวณทาความเย็น) ต่องานที่ให้กับระบบหรือกาลังไฟฟ้าที่ใช้สาหรับอัดสารทา
ความเย็นที่คอมเพรสเซอร์ โดยค่า COP ที่สูงจะหมายถึงประสิทธิภาพของเครื่องทาความเย็นที่สูงหรือมี
ประสิทธิภาพดี

วิธีคานวณประสิทธิภาพของระบบทาความเย็น
COP

=

ความเย็นที่ได้จากอีวาพอเรเตอร์ (หน่วยเป็นวัตต์ความเย็น,WR )
ความร้อนที่ให้คอมเพรสเซอร์ (หน่วยเป็นวัตต์: We)

ตัวอย่างเช่น ต้องการหาสัมประสิทธิ์ สมรรถนะของเครื่องทาความเย็นขนาด 13,185 WR ทางานโดยใช้คอมเพรสเซอร์
5,480 วัตต์ (We) จะสามารถคานวณค่า COP ได้ดังนี้
COP

=

13,185 WR
5,480 We

= 2.4
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นอกจากค่ า COP ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ค่ า ที่ ใ ช้ แ สดงประสิ ท ธิ ภ าพของระบบท าความเย็ น ที่ นิ ย มใช้ อี ก ค่ า หนึ่ ง คื อ
ประสิทธิภาพการให้ความเย็น (Energy Efficiency Ratio) หรือค่าอีอีอาร์ (EER) เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วนของความเย็นที่
เครื่องปรับอากาศสามารถทาได้จริง (Output) กับกาลังไฟฟ้าทีเ่ ครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นต้องใช้ในการทาความเย็นนั้น (Input) มี
หน่วยเป็น (Btu/h)/W เครื่องปรับอากาศที่มีค่า EER สูงก็แสดงว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดี
หรือประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากนั่นเอง
กฎกระทรวง ว่าด้วยกาหนดมาตรฐาน หลั กเกณ์์และวิธีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม (พ.ศ. 2538) ซึ่ง ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้ใช้ค่าสมรรถนะของเครื่องทาความเย็น (Chiller
Performance; ChP) เป็นมาตรฐานของระบบปรับอากาศในอาคาร
ค่าสมรรถนะของเครื่องทาความเย็น(กิโลวัตต์/ตันความเย็น)
=

กาลังไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่องทาความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด (กิโลวัตต์)
ความสามารถในการทาความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด (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 และแรงต้านของครีบระบายอากาศที่ตัวมอเตอร์ โดยรวมแล้วการ
สูญเสียที่แกนเหล็ก การสูญเสียจากแรงลม และแรงเสียดทาน เป็นค่าการสูญเสียที่คงที่ และไม่ขึ้นกับโหลดของ
มอเตอร์เรียกโดยรวมว่า “ค่าการสูญเสียขณะที่มอเตอร์ไม่มีโหลด” (No - Load losses)
3. การสูญเสียที่สเตเตอร์ (Stator losses) จะอยู่ในรูปของความร้อนเกิดจากกระแสที่ไหลผ่าน
ขดลวดที่มีความต้านทานอยู่ภายใน
4. การสูญเสียที่โรเตอร์ (Rotor losses) อยู่ในรูปความร้อนเช่นเดียวกับสเตเตอร์ แต่เกิดที่ ขดลวด
ในโรเตอร์
5. การสูญเสียจากภาระการใช้งาน (Stray losses) เป็นผลจากค่าการสูญเสียที่เกิดจากความถี่ใน
แกนเหล็กที่โรเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร์ ค่าการสูญเสียจากค่ากระแสฮาร์มอนิกในตัวนาของ
โรเตอร์ขณะที่มีโหลด ค่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดจากกระแสโหลด ซึ่งการสูญเสียที่สเตเตอร์ โรเตอร์ และ
จากภาระการใช้งาน จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของโหลดเรียกโดยรวมว่า “ค่าการสูญเสียขณะมีโหลด” (Load
losses)
วิธีคานวณประสิทธิภาพของมอเตอร์

746 x แรงม้า (เอาต์พุ ต)
ประสิทธิภาพ (%)

=

วัตต์ (อิ น พุ ต)

x 100

หรืออาจเขียนอยู่ในรูปที่แสดงค่ากาลังงานสูญเสียของมอเตอร์ด้วยก็ได้ ดังนี้
ประสิทธิภาพ (%)

=

กาลังงานเอาต์พุต (วัตต์)
กาลังงานเอาต์พุต (วัตต์) + กาลังงานสูญเสีย (วัตต์)
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ปริมาณของกาลังไฟฟ้าอินพุตที่ใช้ผลิตแรงม้าตามพิกัดนั้น จะต่างกันสาหรับมอเตอร์แต่ละตัว มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่าจะต้องการกาลังงานอินพุตน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ากว่าที่ให้เอาต์พุตเท่ากัน

1.6 การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม (Energy use in building and factory)
เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ สถิติการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในภาค
อาคารและภาคอุ ต สาหกรรม การใช้ พ ลั งงานในอาคารและโรงงานอุ ต สาหกรรมประเภทต่ า งๆ ตลอดจนการใช้ แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพพลังงานของระบบ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.1 การใช้พลังงานในอาคาร
โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายพลังงานของอาคาร มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
อาคารทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าจานอง ค่าภาษี และค่าบุคลากร
แต่ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถควบคุมให้ลดลงได้ ทั้งโดยการบริหารจัดการและการใช้อุปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งไม่มี
ค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก และโดยการลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ยาก นอกจากนี้การดาเนินการอนุรักษ์พลังงานยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ให้นานขึ้น ทาให้ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาและการเปลี่ยนอุปกรณ์ลดลงด้วย
สัดส่วนการใช้พลังงานของระบบต่างๆ นั้น จะแตกต่างกันในแต่ละประเภทอาคาร (ดังแสดงในตารางที่ 1.4)
ระบบปรับอากาศและแสงสว่างมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามากโดยมี สัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 80 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
ของอาคาร ส่วนที่เหลือร้อยละ 15-20 จะถูกใช้ในระบบอื่นๆ ได้แก่ ปั๊มน้า ลิฟต์ บันไดเลื่อน อุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น
ตารางที่ 1-4 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยของระบบต่างๆ ในอาคารแต่ละประเภท
ประเภทของอาคาร
ปรับอากาศ (ร้อยละ)
แสงสว่าง (ร้อยละ)
สานักงาน
55
30
ศูนย์การค้า
62
23
สถานศึกษา
38
40
โรงแรม
65
18
สถานพยาบาล
55
25

อื่นๆ (ร้อยละ)
15
15
22
17
20

ที่มา: วัชระ มั่งวิทิตกุล, กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสาหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, ศูนย์อนุรักษ์พลั งงานแห่งประเทศไทย,
หน้า 66.

สัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารประเภทต่างๆ
ห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้าเป็นศูนย์กลางการจับจ่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนให้ความบันเทิงต่างๆ สาหรับ
ผู้คนในเมืองใหญ่ ภายในห้างสรรพสิ นค้าจะมีการให้บริการหลายรูปแบบซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งสิ้น (100%) เช่น ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ปรับอากาศเพื่อความเย็นสบายของผู้บริโภคที่มาเดินเลือกซื้อสินค้า มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 62 ภายใน
ร้านค้ายังต้องมีแสงสว่างเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 23 นอกจากนี้ในสวนสนุกซึ่งมี
เครื่องเล่นต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อน มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 เป็นต้น ดังรูปที่ 1.13 แม้ว่า
ระยะเวลาการใช้งานของห้างสรรพสินค้าจะมีเพียง 12-16 ชั่วโมงต่อวัน แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าก็เป็นการใช้อย่างเต็มที่และคิดเป็น
ค่าใช้จ่ายมูลค่าสูง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการจัดการด้านพลังงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
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รูปที่ 1-13 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล
โรงพยาบาลเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการทางการแพทย์ ทาการวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ผู้เข้ามาใช้บริการเป็นสถาน
ประกอบการที่ต้องเปกดทาการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ตารางที่ 1-5 จานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลภาคเอกชนทั่วประเทศ จาแนกตามประเภทของโรงพยาบาล และขนาดของ
โรงพยาบาลและสถานพยาบาล พ.ศ. 2549
ขนาดของโรงพยาบาลและ
รวม
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลเฉพาะโรค
สถานพยาบาล
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
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: การสารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2550 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จากการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2549 พบว่าโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่ว ประเทศมี
จานวนทั้งสิ้น 429 แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป จานวน 385 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรค จานวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
89.7 และ 10.3 ของจานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั้งหมด ตามลาดับ (ดูตารางที่ 1-5)
การที่สถานพยาบาลมีระยะเวลาการใช้งานอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้อาคารประเภทนี้ต้องใช้พลังงานสูงมากประเภท
หนึ่ ง ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานพยาบาลจึ งควรให้ ค วามสนใจด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานในสถาน
ประกอบการของตนเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงการคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้อาคาร
เป็นสาคัญ
สถานพยาบาลมีพื้นทีท่ มี่ ีลักษณะการใช้งานเฉพาะที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ ประกอบด้วยการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบที่ ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน และระบบทาความร้อน เป็นหลัก โดยการใช้พลังงานไฟฟ้า ใน
ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 55 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร รองลงมาคือระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้อยละ 25
และอื่นๆ อีกร้อยละ 20 ดังรูปที่ 1-14
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รูปที่ 1-14 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทโรงพยาบาล
โรงแรม
โรงแรมเป็นธุรกิจที่อานวยความสะดวกในเรื่องที่พักและบริการต่างๆ แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่มีบทบาท
สาคัญ และสามารถทารายได้เข้า ประเทศปีละมากกว่าห้า หมื่นล้า นบาท ปั จจุบันรั ฐบาลมีน โยบายส่ งเสริม และสนับ สนุนการ
ท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ง ดงามแล้ว เงื่อนไขสาคัญที่
จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือการให้บริการด้านที่พักและความสะดวกสบายต่างๆในโรงแรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงสุด ตารางที่ 1-6 แสดงจานวน
โรงแรมและเกสต์เฮาส์ จาแนกตามขนาดของกิจการ และภาค พ.ศ. 2550
โรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องเปกดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้นอาคารประเภทนี้
จึงมีการใช้พลังงานอย่างเต็มที่ ทั้งพลังงานไฟฟ้าและความร้อน เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการประเภทโรงแรมจาเป็นต้อง
มีการจัดการด้านพลังงานที่ดีและเป็นระบบเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงแรม การดาเนินการด้าน
อนุรักษ์พลังงานนี้ หากสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นอกจากจะช่วยให้ลดต้นทุนการดาเนินงานของโรงแรมลงได้แล้ว ยัง
จะช่วยให้โรงแรมมีกาไรเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้โรงแรมที่รณรงค์อนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง ยังสามารถใช้การรณรงค์นี้ในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจุดขายให้แก่ตัวโรงแรมได้อีกด้วย สัดส่วนการใช้พลังงานของอาคารประเภทนี้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
ประมาณร้อยละ 80 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นการใช้พลังงานความร้อนดังรูปที่ 1-15
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ตารางที่ 1-6 จานวนโรงแรมและเกสต์เฮาส์ จาแนกตามขนาดของกิจการ และภาค พ.ศ. 2550
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รูปที่ 1-15 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทโรงแรม
สานักงาน
การใช้พลังงานในอาคารประเภทสานักงาน 100% เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยมีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศประมาณร้อยละ 60-70 ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างและการตกแต่งเพื่อความ
สวยงาม ประมาณร้อยละ 20-30 ที่เหลือเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักร/อุปกรณ์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-20
ดังรูปที่ 1-16
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รูปที่ 1-16 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนของอาคารประเภทสานักงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสาหรับอาคารประเภทสานักงานจาเป็นต้องมีความเข้าใจในกิจกรรมและระบบ และ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารเป็นอย่างดี ทราบลักษณะการใช้พลังงานของอาคารและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของระบบ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ผู้ใช้อาคาร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องด้านการใช้พลังงานของอาคาร (จุดที่มีการรั่วไหล
หรือใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง) รวมถึงสามารถกาหนดการใช้พลังงานของระบบ และเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างประหยัด
และถูกต้อง ตลอดจนกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าในระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร
ระบบปรับอากาศ
ระบบทาความเย็นและระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ปริมาณมาก และมีสัดส่วนการใช้พลังงาน
สูงสุดในเกือบทุกประเภทอาคาร เนื่องจากระบบต้องทางานต่อเนื่องตลอดเวลาที่มีผู้ใช้งานอาคาร ดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานของ
ระบบดังกล่าวจึงมีความสาคัญและจะช่วยให้อาคารประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้มาก
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ สามารถดาเนินการได้ทั้งมาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และ
มาตรการที่ต้องลงทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 ปรับตั้งอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทางานทั่วไปและพื้นที่
ส่วนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่าจนเกินไปจะทาให้สิ้นเปลืองพลังงาน
 สาหรับห้องประชุมหรือห้องสัม มนาที่มีการใช้งานไม่เต็มพื้นที่ ควรกาหนดให้ เครื่องทาความเย็นทางานเป็นส่วนๆ
ตามพื้นที่ที่ใช้งาน
 ลดชั่วโมงการทางานของเครื่องปรับอากาศ เช่น เปกดเครื่องปรับอากาศให้ช้าลงและปกดให้เร็วขึ้น
 กรณี ปก ด เครื่ อ งปรั บ อากาศในช่ ว งเวลาพั ก เที่ ย งและเปก ด เมื่ อ กลั บ เข้ า มาท างานในเ วลา 13.00 น. เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เครื่องปรับอากาศทางานพร้อมกันจานวนมาก อาจใช้การลดการทางานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการปรับเทอร์
โมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือ Fan Mode ในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทางาน เมื่อกลับเข้า
ทางานก็ปรับไปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือ Cool Mode ตามปกติ ทั้งนี้การปรับเทอร์โมสตัทตามคาแนะนา
ดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะยังคงทางานในส่วนของพัดลมจ่ายลมเย็น ซึ่งใช้พลังงานไม่มากนัก และจะทาให้ห้อง
ทางานไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อกลับเข้าทางาน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศเมื่อเปก ด
เครื่องปรับอากาศใหม่หลังเวลา 13.00 น. ได้อีกด้วย
 เปกดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จาเป็น
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสูงจากพื้นพอสมควรเพื่อให้ลมเย็นกระจายไปทั่วถึงบริเวณที่ใช้งาน
 ปกดเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จาเป็น เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนภายในอาคารที่เป็นภาระของ
ระบบปรับอากาศ
 ลดปริมาณความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun) หรือ
บริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง
 บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดย
- ทาความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร อย่างสม่าเสมอทุกๆ เดือน
เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้ว ยังดีต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารอีกด้วย
- ทาความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน
 ลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ โดย
- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการติดกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา บริเวณโดยรอบอาคาร
- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วต่างๆ ของห้องเป็นประจา
- ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จะเป็นออกจากห้องปรับอากาศ
- เปกด- ปกดประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จาเป็น ระมัดระวังไม่เปกดประตู -หน้าต่างห้องปรับ
อากาศทิ้งไว้
- สาหรับอาคารที่ต้องมีการเข้า-ออก บ่อยๆ ควรติดตั้งประตูบานสวิงที่ปกดได้เอง และหมั่นดูแลบารุงรักษาให้บาน
สวิงทางานได้ดีอยู่ตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกาเนิดความร้อนในห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้น้าเย็น
กระติกน้าร้อน เตาไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
มาตรการที่ต้องลงทุน
 ปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนังด้านที่
รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ชั้น ซึ่งมีค่าความต้านทานความร้อนสูงกว่าทดแทนกระจกธรรมดา เป็นต้น
 ติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
 ติดตั้งม่านหรือกันสาดเพื่อป้องกันกันไม่ให้แสงแดดตกกระทบหน้าต่างโดยตรง
 ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์
 ติดตั้งระบบเปกด-ปกดไฟฟ้าอัตโนมัติ
 เลือกใช้เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารให้มีความร่มรื่นเย็นสบายโดยการปลูกต้นไม้ หรือทาสนามหญ้าแทนพื้น
คอนกรีต
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ระบบปรับอากาศจะทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการระบายความร้อนที่ดี ดังนั้นการติดตั้ง เอาใจใส่ดูแล
และบารุงรักษาหอผึ่งน้า (Cooling Tower) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับอากาศจึง เป็นสิ่งสาคัญ โดยอาจ
ดาเนินการได้ดังนี้
 ติดตั้งหอผึ่งน้าในบริเวณที่ ถูกต้องเหมาะสม คือ บริเวณเปกดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเว้นระยะห่างตามที่
ผู้ผลิตกาหนด
 ตรวจสอบการทางานของหอผึ่งน้าและคุณภาพน้า เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
 นาความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใช้ใหม่
 ระบายน้าทิ้ง เพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่หอผึ่งน้า
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในอาคาร ทั้งในด้านความสว่างเพื่อให้เกิดความสบายใน
การทางาน และในด้านการตกแต่งเพื่อให้สถานที่มีความสวยงามน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงควรต้องมีการจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และสามารถอนุรักษ์พลังงานได้ในขณะเดียวกัน ตัวอย่างแนวทางการ
จัดการการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีดังนี้
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
อาคารที่ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน เช่น
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแสงสว่างเพื่อควบคุมการเปกด-ปกดหรือหรี่แสงไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
- ออกแบบให้มีช่องรับแสงในตาแหน่ง ทิศทาง และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับแสงสว่างปริมาณมาก แต่
ปราศจากความร้อนหรือได้รับความร้อนน้อยที่สุด
- ทิศทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเปกดรับแสงสว่างธรรมชาติ ได้แก่ ทิศเหนือหรือทิศตะวันตก ในช่วง
เช้าก่อน 8.00 น. หรือช่วงเย็นหลัง 16.00 น.
 อาคารที่ใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสว่างที่เหมาะสมสาหรับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
ทั้งสองช่วงเวลา โดยติดตั้งสวิตช์เปกด-ปกดไฟฟ้าเป็น 2 ชุด แยกจากกัน
 เลือกวิธีการให้แสงสว่างและระดับความสว่างที่ สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยต้องคานึงถึงความสบายตา
และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบารุงด้วย
 การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
การเลือกใช้อุปกรณ์
 เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างเหมาะสมกับงาน คือ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ที่มีระดับเพดานต่า ใช้
หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมความดันไอสูงในสถานที่ที่มีเพดานสูง และใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลการส่อง
สว่างสูงซึ่งกินกระแสไฟมากเฉพาะในตาแหน่งที่จาเป็นและเปกดในเวลาที่ต้องใช้งานเท่านั้น
 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรือบัลลาสต์
ขดลวดชนิดการสูญเสียต่าแทนบัลลาสต์ขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใช้โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถเปกด-ปกดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจาเป็นในการ
ใช้งาน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใช้งานเพียงบางช่วงเวลา เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้า ระเบียง เป็นต้น
การใช้งาน
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
 ใช้ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ เพื่อออกแบบและปรับปรุงการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าแสงสว่าง
 ลดการใช้ที่ไม่จาเป็น อาทิ ลดจานวนหลอดไฟในบริเวณทีส่ ว่างมากเกินความจาเป็น เช่น โถงทางเดิน หรือพิจารณา
ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ เป็นต้น
 ปกดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หรือช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน
 ลดความสว่างหรือหรี่ไฟในบริเวณที่ไม่จาเป็นต้องใช้ความสว่างมากนัก
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การบารุงรักษา
 ทาความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสม่าเสมอทุก 3-6 เดือน
มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในหลายๆ จุดของอาคาร เช่นระบบขนส่งภายในอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบ
ประปา ระบบบาบัดน้าเสียซึ่งได้แก่ ปั๊มน้า เป็นต้น โดยปกติมอเตอร์มีอายุการทางานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้งานไม่เหมาะสม
ประสิทธิภาพการทางานของมอเตอร์ย่อมต่าลง ส่งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการใช้งานและการบารุงรักษา
มอเตอร์อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของระบบที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์
ไฟฟ้า มาตรการต่างๆ ที่สามารถนามาใช้มีดังนี้
มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่าพิกัด ซึ่งจะช่วยให้ทราบประสิทธิภาพการทางานของ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจเลือกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระการใช้งาน
ต่อไป
 ตรวจสอบและบารุงรักษาการระบายความร้อนและระบบทางกลของมอเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
 หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ตัวเปล่าโดยไม่มีโหลด เพราะจะทาให้สูญเสียกาลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์
 หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการกาลังไฟฟ้า
สูงสุด (Peak Demand)
 ติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการใช้งานมอเตอร์ในที่อุณหภูมิสูงจะทาให้กาลังสูญเสียของ
มอเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้านทานของขดลวดมีค่าสูงขึ้น
 ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์อย่างเหมาะสม ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกัดที่บอกไว้บน
ป้ายเครื่อง (Name Page) จะทาให้เกิดกาลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้ นกว่าพิกัด ทาให้สมรรถนะการทางาน
เปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์ด้วย
มาตรการที่ต้องลงทุน
 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์
สาหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้า มอเตอร์พัดลมชุดส่งลมเย็นในระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น
 เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์เดิม
นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับอาคารแต่ละประเภทได้ ดังนี้
ลิฟต์
 ปกดลิฟต์บางตัวในช่วงที่มีการใช้งานน้อย เช่น เวลากลางคืน
 ปรับตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์เปกดเฉพาะชั้น หรือสลับชั้น
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ในกรณีที่ขึ้นลงชั้นใกล้เคียงหรือน้อยชั้น กดปุ่มเรียกลิฟต์
เฉพาะทิศทางที่ต้องการไปเท่านั้น เป็นต้น
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานทีก่ าหนด
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติควบคุมการทางานของลิฟต์ เพื่อให้หยุดทางานในขณะทีไ่ ม่มีการใช้งาน
บันไดเลื่อน
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติสาหรับควบคุมให้บันไดเลื่อนทางานเฉพาะเมื่อมีการใช้เท่านั้น
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานทีก่ าหนด
ปั๊มนา
 เลือกเครื่องปั๊มน้าทีม่ ีการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใกล้เคียงกับจุดใช้งาน
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ไม่ควรเผื่อขนาดเครื่องปั๊มน้าให้มีใหญ่จนเกินไป
พยายามเลือกใช้เครื่องปั๊มน้าขนาดเล็กจานวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจานวนน้อย
เลือกขนาดใบพัดให้เหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอร์และปั๊มน้า
จัดรายการซ่อมบารุงรักษาเครื่องปั๊มน้าอย่างสม่าเสมอ

การใช้พลังงานความร้อนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร
โดยทั่วไปอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาลจะใช้พลังงานความร้อนที่ผลิตได้จากหม้อไอน้า แล้วส่งไปยังส่วนต่างๆ
ที่มีความต้องการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้าภายในอาคาร อาทิ เครื่องทาน้าอุ่นในห้องน้าภายในห้องพัก เครื่องทาน้า
ร้อนในห้องซักรีดเพื่อใช้ในการอบ/รีด/ซักแห้ง/เป่าผ้า เป็นต้น การอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้าสามารถดาเนินการได้ดังนี้
มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 ปรับตั้งแรงดันไอน้าให้เหมาะสมกับงาน
 เดินเครื่องหม้อไอน้าให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน
 เก็บข้อมูลและตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้า เพื่อปรับปรุงให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีเขม่า
น้อยที่สุด
 ตรวจสอบสภาพการทางานของหม้อไอน้าเป็นประจา
 บารุงรักษาหม้อไอน้าอย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 นาไอน้ามาอุ่นน้ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ทาความร้อนด้วยไฟฟ้า (heater)
 อุ่นน้ามันเตาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
 นาน้าโบลว์ดาวน์ (น้าร้อนที่ปล่อยทิ้งจากหม้อน้า) กลับมาอุ่นน้าที่ป้อนหม้อไอน้า
 นาคอนเดนเสท (น้าที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้าหลังจากถูกใช้งาน) กลับมาอุ่นน้าที่ป้อนหม้อไอน้า
มาตรการที่ต้องลงทุน
 หุ้มฉนวนท่อไอน้าเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนไปในอากาศ
 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือติดตั้งชุดอุ่นน้าก่อนเข้าหม้อไอน้า (economizer) เพื่อลดการใช้พลังงานของหม้อไอน้า
 ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
 ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาหรับพัดลมเป่าอากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้
 ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วกับพัดลมเป่าอากาศ (combustion fan)
 ใช้ชุดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control)
1.6.2

การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และชนิดของเชื้อเพลิงและ
พลังงานที่ใช้แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกและเป็นระบบ จึงกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามประเภทพลังงาน
ที่ใช้ คือ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน
สัดส่วนการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจะมีการใช้ประเภทพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่หลากหลายมากกว่าใน
อาคาร เนื่องจากต้องมีการแข่งขันด้านการลงทุน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงพยายามเลือกใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงที่มีต้นทุน
ต่าสุด (ดูตารางที่ 1-7 และรูปที่ 1-17 ประกอบ)
เมื่อพิจารณาประเภทของพลังงานหรือเชื้อเพลิงที่ใช้ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต จะพบว่า ถ่านหินเป็น
พลังงานสิ้นเปลืองที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด รองลงมาได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป พลังงานใหม่ และหมุนเวียน
ไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ ตามลาดับ (ดูตารางที่ 1-8 และรูปที่ 1-18 ประกอบ)
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ตารางที่ 1-7 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาแนกตามประเภทการใช้พลังงาน

ที่มา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2556, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ตาราง 8

รูปที่ 1-17 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาแนกตามชนิดพลังงาน 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 ส่วนในสาขาย่อยอื่นๆ มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนเลย (ดูตารางที่ 1-9)
โดยที่สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะแตกต่างกันตามประเภทของ
อุตสาหกรรม ดังนี้
ตารางที่ 1-9 การใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตจาแนกตามสาขาย่อย ปี 2556

ที่มา: รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2556, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ตาราง 13
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การใช้พลังงานจาแนกตามสาขาย่อยของอุตสาหกรรมการผลิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 สาขาย่อย คือ อาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งทอ ไม้และเครื่องเรือน กระดาษ เคมี อโลหะ โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณ์์โลหะ และสาขาอื่น ๆ (จาแนกไม่ได้)
อุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานโดยรวมมากที่ สุดคืออุตสาหกรรมการผลิต อโลหะ รองลงไปได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เคมี
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ที่จาแนกไม่ได้ ผลิตภัณ์์โลหะ โลหะขั้นมูลฐาน สิ่งทอ กระดาษ ตามลาดับ โดยการผลิตไม้และเครื่อง
เรือนเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานโดยรวมน้อยที่สุด
จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลประเภทและ
ปริมาณการใช้พลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญใน
การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับสูงและก่อให้เกิด
ผลกระทบแก่ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศค่อนข้างมาก
การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบและเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงาน
ระบบทาความเย็นและปรับอากาศ
สิ่งสาคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภทคือ คุณภาพและความสะอาดของผลิ ตภัณ์์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมจึงจาเป็นต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิต อาทิ
อุณหภูมิ ความสะอาด ความชื้น ฯลฯ ให้อยู่ในเกณ์์มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
จากการที่ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงงานดังกล่าวข้างต้น ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปถูกออกแบบให้มี
ลักษณะปกด และจาเป็นต้องมีระบบทาความเย็นและปรับอากาศในเกือบทุกพื้นที่ของโรงงาน ทั้งในพื้นที่ส่วนการผลิตที่ต้องควบคุม
คุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณ์์ และในพื้นที่ส่วนสานักงานที่ต้องการความสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ทางาน ดังนั้น
การใช้พลังงานในส่วนนี้จึงมีค่าสูงมาก การดาเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการบารุงรักษาระบบทาความเย็นและปรับ
อากาศนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยัง ทาให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง ส่งผลให้ศักยภาพ
การแข่งขันด้านการค้าของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วย
มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบทาความเย็นและปรับอากาศ สามารถดาเนินการได้ทั้งมาตรการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
มาตรการที่ต้องลงทุน ดังนี้
มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 ปรับตั้งอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทางานทั่วไปและพื้นที่
ส่วนกลาง เพราะการตั้งอุณหภูมิต่าจนเกินไปจะทาให้สิ้นเปลืองพลังงาน
 สาหรับห้องที่มีการใช้งานไม่เต็มพื้นที่ ควรกาหนดให้เครื่องทาความเย็นทางานเป็นส่วนๆ ตามพื้นที่ที่ใช้งาน
 ลดชั่วโมงการทางานของเครื่องปรับอากาศ เช่น เปกดเครื่องปรับอากาศให้ช้าลงและปกดให้เร็วขึ้น
 กรณี ปก ด เครื่ อ งปรั บ อากาศในช่ ว งเวลาพั ก เที่ ย งและเปก ด เมื่ อ กลั บ เข้ า มาท างานในเวลา 13.00 น. เพื่ อ ไม่ ใ ห้
เครื่องปรับอากาศทางานพร้อมกันจานวนมาก อาจใช้การลดการทางานของคอมเพรสเซอร์แทน โดยการปรับเทอร์
โมสตัทไปที่อุณหภูมิสูงสุดหรือ Fan Mode ในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้คอมเพรสเซอร์หยุดการทางาน เมื่อกลับเข้า
ทางานก็ปรับไปที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือ Cool Mode ตามปกติ ทั้งนี้การปรับเทอร์โมสตัทตามคาแนะนา
ดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะยังคงทางานในส่วนของพัดลมจ่ายลมเย็น ซึ่งใช้พลังงานไม่ มากนัก และจะทาให้ห้อง
ทางานไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อกลับเข้าทางาน นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศเมื่อเปกด
เครื่องปรับอากาศใหม่หลังเวลา 13.00 น. ได้อีกด้วย
 เปกดเครื่องระบายอากาศเท่าที่จาเป็น
 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสูงจากพื้นพอสมควรเพื่อให้ลมเย็นกระจายไปทั่วถึงบริเวณที่ใช้งาน
 ปกดเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จาเป็น เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนภายในอาคารที่เป็นภาระของ
ระบบปรับอากาศ
 ลดปริมาณความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ (direct sun) หรือ
บริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง
 บารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดย
- ทาความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร อย่างสม่าเสมอทุกๆ เดือน
เพราะนอกจากจะช่วยให้ประหยัดพลังงานแล้ว ยังดีต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารอีกด้วย
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- ทาความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุกๆ 6 เดือน
 ลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ โดย
- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยการติดกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา บริเวณโดยรอบอาคาร
- ตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วต่างๆ ของห้องเป็นประจา
- ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จะเป็นออกจากห้องปรับอากาศ
- เปกด- ปกดประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จาเป็น ระมัดระวังไม่เปกดประตู -หน้าต่างห้องปรับ
อากาศทิ้งไว้
- สาหรับอาคารที่ต้องมีการเข้า-ออก บ่อยๆ ควรติดตั้งประตูบานสวิงที่ปกดได้เอง และหมั่นดูแลบารุงรักษาให้บาน
สวิงทางานได้ดีอยู่ตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการติดตั้ง และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกาเนิดความร้อนในห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้น้าเย็น
กระติกน้าร้อน เตาไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
มาตรการที่ต้องลงทุน
 ปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนบุเพดานและผนังด้าน
ที่รับแสงแดดมาก ติดตั้งกระจก 2 ชั้น ซึ่งมีค่าความต้านทานความร้อนสูงกว่าทดแทนกระจกธรรมดา เป็นต้น
 ติดตั้งเครื่องควบคุมการจ่ายลมเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
 ติดตั้งม่านหรือกันสาดเพื่อป้องกันกันไม่ให้แสงแดดตกกระทบหน้าต่างโดยตรง
 ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์
 ติดตั้งระบบเปกด-ปกดไฟฟ้าอัตโนมัติ
 เลือกใช้เครื่องทาความเย็นและเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารให้มีความร่มรื่นเย็นสบายโดยการปลูกต้นไม้ หรือทาสนามหญ้าแทนพื้น
คอนกรีต
ระบบปรับอากาศจะทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการระบายความร้อนที่ดี ดังนั้นการติดตั้ง เอาใจใส่ดูแล
และบารุงรักษาหอผึ่งน้า (Cooling Tower) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของระบบปรับอากาศจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยอาจ
ดาเนินการได้ดังนี้
 ติดตั้งหอผึ่งน้าในบริเวณที่ถูกต้องเหมาะสม คือ บริเวณเปก ดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเว้นระยะห่างตามที่
ผู้ผลิตกาหนด โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอผึ่งน้าไว้ใกล้กับบริเวณที่มีแก๊สจากสารเคมี , ความร้อนจากหม้อไอน้า,
ปล่องควันไอเสีย, สายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงไฟฟ้า และที่สาคัญพื้นที่ทาการติดตั้งหอผึ่งน้าต้องได้ระดับ ไม่เอียง
 ตรวจสอบการทางานของหอผึ่งน้าและคุณภาพน้า เป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
 นาความร้อนจากระบบปรับอากาศมาใช้ใหม่
 ระบายน้าทิ้ง เพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่หอผึ่งน้า
 บารุงรักษาหอผึ่งน้า โดยใช้น้าสะอาดที่ผ่านการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้าในระบบระบายความร้อน
 หมั่ นระบายน้ าในระบบระบายความร้อนทิ้ งแล้ วเติ มน้ าใหม่ เพื่ อลดการสะสมของสารละลายต่างๆ ซึ่ งจะช่ วยให้
ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้น ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของคอยล์ร้อนด้วย
การระบายน้าทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่หอผึ่งน้าสามารถทาได้ 3 วิธี คือ
(1) การระบายทิ้งที่ท่อน้าล้น (over flow)
(2) ระบายทิ้งที่ท่อน้าทิ้ง (drain)
(3) ระบายน้าทิ้งที่ท่อทางส่งปั๊มน้าคอยล์ร้อน (condenser water pump)
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 ออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอื่นๆ เพื่อเอื้อให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติอย่ างเต็มที่ โดยเฉพาะ
อาคารที่ใช้งานเฉพาะเวลากลางวัน เช่น
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับแสงสว่างเพื่อควบคุมการเปกด-ปกดหรือหรี่แสงไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
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-

ออกแบบให้มีช่องรับแสงในตาแหน่ง ทิศทาง และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับแสงสว่างปริมาณมาก แต่
ปราศจากความร้อนหรือได้รับความร้อนน้อยที่สุด
- ทิศทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเปกดรับแสงสว่างธรรมชาติ ได้แก่ ทิศเหนือหรือทิศตะวันตก ในช่วง
เช้าก่อน 8.00 น. หรือช่วงเย็นหลัง 16.00 น.
 อาคารที่ใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน ควรออกแบบระบบแสงสว่างที่เหมาะสมสาหรับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยั ด
ทั้งสองช่วงเวลา โดยติดตั้งสวิตช์เปกด-ปกดไฟฟ้าเป็น 2 ชุด แยกจากกัน
 เลือกวิธีการให้แสงสว่างและระดับความสว่างที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน โดยต้องคานึงถึงความสบายตา
และความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบารุงด้วย
 การให้แสงสว่างเฉพาะจุด (task lighting) จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
การเลือกใช้อุปกรณ์
 เลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างเหมาะสมกับงาน คือ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ในสถานที่ที่มีระดับเพดานต่า ใช้
หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมความดันไอสูงในสถานที่ที่มีเพดานสูง และใช้หลอดไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลการส่อง
สว่างสูงซึ่งกินกระแสไฟมากเฉพาะในตาแหน่งที่จาเป็นและเปกดในเวลาที่ต้องใช้งานเท่านั้น
 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์หรือบัลลาสต์
ขดลวดชนิดการสูญเสียต่าแทนบัลลาสต์ขดลวดชนิดแกนเหล็กธรรมดา และใช้โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถเปกด-ปกดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจาเป็นในการ
ใช้งาน โดยเฉพาะในบริเวณที่ใช้งานเพียงบางช่วงเวลา เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้า ระเบียง เป็นต้น
การใช้งาน
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
 ใช้ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการส่องสว่างของหลอดไฟชนิดต่างๆ เพื่อออกแบบและปรับปรุงการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าแสงสว่าง
 ลดการใช้ที่ไม่จาเป็น อาทิ ลดจานวนหลอดไฟในบริเวณที่สว่างมากเกินความจาเป็น เช่น โถงทางเดิน หรื อพิจารณา
ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ เป็นต้น
 ปกดไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หรือช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน
 ลดความสว่างหรือหรี่ไฟในบริเวณที่ไม่จาเป็นต้องใช้ความสว่างมากนัก
การบารุงรักษา
 ทาความสะอาด ฝาครอบโคมไฟฟ้า หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสง อย่างสม่าเสมอทุก 3-6 เดือน
มอเตอร์ไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในหลายๆ จุดของอาคาร เช่นระบบขนส่งภายในอาคาร ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบ
ประปา ระบบบาบัดน้าเสียซึ่งได้แก่ ปั๊มน้า เป็นต้น โดยปกติมอเตอร์มีอายุการทางานประมาณ 10-20 ปี แต่หากใช้งานไม่เหมาะสม
ประสิทธิภาพการทางานของมอเตอร์ย่อมต่าลง ส่งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นการใช้งานและการบารุงรักษา
มอเตอร์อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของระบบที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์
ไฟฟ้า มาตรการต่างๆ ที่สามารถนามาใช้มีดังนี้
มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่าพิกัด ซึ่งจะช่วยให้ทราบประสิทธิภาพการทางานของ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจเลือกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระการใช้งาน
ต่อไป
 ตรวจสอบและบารุงรักษาการระบายความร้อนและระบบทางกลของมอเตอร์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
 หลีกเลี่ยงการเดินมอเตอร์ตัวเปล่าโดยไม่มีโหลด เพราะจะทาให้สูญเสียกาลังไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์
 หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางหมุนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการกาลังไฟฟ้า
สูงสุด (Peak Demand)
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 ติดตั้งมอเตอร์ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะการใช้งานมอเตอร์ในที่อุณหภูมิสูงจะทาให้กาลังสูญเสียของ
มอเตอร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้านทานของขดลวดมีค่าสูงขึ้น
 ตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์อย่างเหมาะสม ถ้าหากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกว่าพิกัดที่บอกไว้บน
ป้ายเครื่อง (Name Page) จะทาให้เกิดกาลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้ นกว่าพิกัด ทาให้สมรรถนะการทางาน
เปลี่ยนไปและมีผลต่ออายุการใช้งานมอเตอร์ด้วย
มาตรการที่ต้องลงทุน
 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์
สาหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบมอเตอร์หลากหลาย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้า มอเตอร์พัดลมชุดส่งลมเย็นในระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น
 เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอร์เดิม
นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับอาคารแต่ละประเภทได้ ดังนี้
ลิฟต์
 ปกดลิฟต์บางตัวในช่วงที่มีการใช้งานน้อย เช่น เวลากลางคืน
 ปรับตั้งโปรแกรมให้ลิฟต์เปกดเฉพาะชั้น หรือสลับชั้น
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ เช่น ใช้บันไดแทนลิฟต์ในกรณีที่ขึ้นลงชั้นใกล้เคียงหรื อน้อยชั้น กดปุ่มเรียกลิฟต์
เฉพาะทิศทางที่ต้องการไปเท่านั้น เป็นต้น
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานที่กาหนด
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติควบคุมการทางานของลิฟต์ เพื่อให้หยุดทางานในขณะที่ไม่มีการใช้งาน
บันไดเลื่อน
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติสาหรับควบคุมให้บันไดเลื่อนทางานเฉพาะเมื่อมีการใช้เท่านั้น
 ดูแลรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานที่กาหนด
ปั๊มนา
 เลือกเครื่องปั๊มน้าที่มีการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใกล้เคียงกับจุดใช้งาน
 ไม่ควรเผื่อขนาดเครื่องปั๊มน้าให้มีใหญ่จนเกินไป
 พยายามเลือกใช้เครื่องปั๊มน้าขนาดเล็กจานวนหลายตัว ดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจานวนน้อย
 เลือกขนาดใบพัดให้เหมาะสมกับขนาดของตัวมอเตอร์และปั๊มน้า
 จัดรายการซ่อมบารุงรักษาเครื่องปั๊มน้าอย่างสม่าเสมอ
ระบบอัดอากาศ
เครื่องอัดอากาศ
เพื่อให้เครื่องอัดอากาศทางานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ควรตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนี้ทุกๆ วัน
 ระบบจ่ายน้าสาหรับลดความร้อนอากาศอัด After Cooler ทางานดีหรือไม่
 ความร้อนที่เกิดจากเครื่องอัดอากาศไม่สูงกว่าปกติใช่หรือไม่
 สวิตช์แรงดันสาหรับ Un-loader ทางานปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรือไม่
 เครื่องอัดอากาศส่งเสียงผิดปกติหรือไม่ และรื่นกว่าปกติหรือไม่
 เครื่องกรองอากาศด้านดูดอากาศเข้าอุดตันหรือไม่
 Safety Valve ทางานเป็นปกติหรือไม่ และค่า Set point ตั้งไว้ถูกหรือไม่
 Pressure Gauge ทางานปกติหรือไม่
 Air Tank Drain Ejector ทางานปกติหรือไม่
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การควบคุมความดัน
การควบคุมความดัน จาเป็นต้องตรวจสอบจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ความดันต่าสุดของ Line ที่ต้องการมีค่าเท่าไร(ความดันต่าสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ)
 ความดันสูงสุดของ Line ที่ต้องการมีค่าเท่าไร (ความดันสูงสุดที่การควบคุมยังมีเสถียรภาพ)
 ค่า Proof Pressure ของ Line เป็นเท่าไร ( ความดันที่จะทาให้อุปกรณ์ควบคุมเสียหาย)
 เพื่อตั้งค่าสวิตช์แรงดัน Safety Valve และ Relief Valve และต้องทาการตรวจสอบรายการต่อไปนี้
 ค่า Set Valve ของสวิตช์แรงดัน, Safety Valve และ Relief Valve ตั้งไว้ถูกหรือไม่ และ ทางานถูกต้องหรือไม่
 Check Valve สามารถป้องกันการไหลกลับของลมได้หรือไม่
 Regulator ทางานปกติหรือไม่
 Pressure Gauge ทางานเป็นปกติหรือไม่
การควบคุมการ Drain
ควรทาการ Drain ออกทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนเริ่มเดินเครื่อง และตรวจสอบจุดต่อไปนี้
 สามารถ Discharge Drain ออกอย่างปกติที่ Drain Valve ของถังอากาศ, ตาแหน่งต่าสุด ของระบบท่อ, และปลาย
ของท่อและ Air filter
 Automatic Drain ทางานปกติหรือไม่
 ทาความสะอาดอุปกรณ์ภายในของ Air Filter และ Automatic อย่างสม่าเสมอ
 การควบคุมระบบท่ออากาศ
 เกิดการรั่วจากจุดต่อ , ข้อต่อหลวมหรือไม่
 เกิดการรั่วตามท่อหรือสายลมต่างๆ หรือไม่
 Stop Valve ปกดสนิทหรือไม่
การใช้พลังงานความร้อนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงาน
หม้อไอนา
การอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้าสามารถดาเนินการได้ดังนี้
มาตรการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 ปรับตั้งแรงดันไอน้าให้เหมาะสมกับงาน
 เดินเครื่องหม้อไอน้าให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน
 เก็บข้อมูลและตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้า เพื่อปรับปรุงให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีเขม่า
น้อยที่สุด
 ตรวจสอบสภาพการทางานของหม้อไอน้าเป็นประจา
 บารุงรักษาหม้อไอน้าอย่างสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 นาไอน้ามาอุ่นน้ามันเตาแทนการใช้อุปกรณ์ทาความร้อนด้วยไฟฟ้า (heater)
 อุ่นน้ามันเตาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม
 นาน้าโบลว์ดาวน์ (น้าร้อนที่ปล่อยทิ้งจากหม้อน้า) กลับมาอุ่นน้าที่ป้อนหม้อไอน้า
 นาคอนเดนเสท (น้าที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้าหลังจากถูกใช้งาน) กลับมาอุ่นน้าที่ป้อนหม้อไอน้า
มาตรการที่ต้องลงทุน
 หุ้มฉนวนท่อไอน้าเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนไปในอากาศ
 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือติดตั้งชุดอุ่นน้าก่อนเข้าหม้อไอน้า (economizer) เพื่อลดการใช้พลังงานของหม้อไอน้า
 ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
 ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสาหรับพัดลมเป่าอากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้
 ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วกับพัดลมเป่าอากาศ (combustion fan)
 ใช้ชุดควบคุมปริมาณออกซิเจน (O2 trim control)
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เตาเผาอุตสาหกรรมและเตาอบ
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในเตาเผาอุตสาหกรรม มีดังนี้
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ที่สุด
 ป้องกันหรือลดการสูญเสียความร้อน ทั้งทางปล่อง ช่องเปกด รูรั่วต่างๆ และผ่านพื้นผิวของเตา
 ตรวจสอบและบารุงรักษาอย่างม่าเสมอ
เอกสารอ้างอิง
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
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บทที่ 2
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(Energy Conservation Act: Designated Factory & Building)
ความสาคัญ
จนถึ ง ปั จ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานได้ มี ก ารประกาศบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว 2 ฉบั บ คื อ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 ซึ่งมีสาระสาคัญเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ที่ใช้มานานและมีบทบัญญัติบาง
ประการไม่สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะเข้าไปกากับดูแล
และให้การส่งเสริมช่วยเหลือเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ
1. โรงงานควบคุม
2. อาคารควบคุม
3. อาคารที่จะทาการก่อสร้างหรือดัดแปลง (เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)
4. ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ 1 และ 2
ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
และต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ดูมาตรา ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๙, ๒๐ และ ๒๑ ใน
ภาคผนวก ก.1)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ประกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.5)
การกากับดูแลและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจะอาศัยงบประมาณจากกองทุนเพื่ อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดของแหล่งเงิน แนวทางและ
วัตถุประสงค์การใช้เงิน ตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามระบุในกฎหมาย (ดูมาตรา ๒๔-๓๙ ในภาคผนวก
ก.1)

วัตถุประสงค์
1. บอกสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้
2. บอกคาจากัดความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ได้อย่างถูกต้อง
3. บอกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานได้อย่างถูกต้อง
4. บอกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างถูกต้อง
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5. บอกแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ได้
6. บอกหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ และระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง
7. บอกบทกาหนดโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้

2.1 บทนา
เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่
สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และ
ปัจจุบันการดาเนิน การอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่
สามารถเร่งรัดดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุ นี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่าง
กฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกาหนดมาตรการในการกากับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน
โดยมีการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธี
ปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกาหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจน
การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกาหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535”
ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2
เมษายน พ.ศ.2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2535
อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกากับและส่งเสริมการใช้
พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กาหนด
มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการดังนี้
(1) เพื่อกากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการ
ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวั สดุที่ใช้ในการอนุรักษ์
พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย
(3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น 9 หมวด
ดังนี้
บทบัญญัติทั่วไปและคานิยามศัพท์ (มาตรา ๑-๖)
หมวด 1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖)
หมวด 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (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 บทกาหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑)
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก.1
ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทาคาอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน พ.ศ.2535 (ฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ส าหรั บ โรงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติและกฎหมายลาดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้ งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนาไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง

2.2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ
โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรั กษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกากับดูแล
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริม
การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไป
กากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้
(1) โรงงานควบคุม
(2) อาคารควบคุม
(3) ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติม) จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
เพียง 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคาร
ที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดาเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่าย
เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราช
กฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ได้กาหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ 3
ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจาหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จาหน่าย
ให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกาหนดเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็น
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบั ญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กาหนดเป็น
เรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกาหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... กฎกระทรวงกาหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง
พ.ศ. .... หรือกฎกระทรวงกาหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... เป็นต้น และเช่นเดี ยวกัน การกาหนดวัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่
ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กาหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกาหนดกระจกเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... เป็นต้น

2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้
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พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดาเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ.
2538 ได้กาหนดไว้ ดังนี้
โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม หมายถึ ง โรงงานหรื อ อาคารที่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จาหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียว
หรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ
(2) เป็นโรงงานหรื ออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จาหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้าจากผู้จาหน่ายพลังงาน หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จาหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31
ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป
อย่างไรก็ดี สาหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระ
ราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ก็ได้กาหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้
เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทาการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ
หรือที่ทาการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคาร
ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
สาหรับการคานวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (2) ข้างต้นให้คานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้
(1) กรณีไฟฟ้า ให้คานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย 3.60
(2) กรณีความร้อนจากไอน้า ให้คานวณปริมาณความร้อนจากไอน้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอน้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี
hs หมายถึงค่า Enthalpy ของไอน้าที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้า (steamtable) ทั่วไป
hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ
113 เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้าที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้าของอาคารหรือโรงงาน
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า 0.45
(3) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คานวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี
F หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้าหนักหรือปริมาตรต่อปี
HHV หมายถึง ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้าหนัก
หรือปริมาตร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในที่นี้ใช้ค่า 0.45
ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จาหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กาหนด
รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.
2540 อยู่ในภาคผนวก ก.3
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2.4 การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กาหนดการดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กากับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดาเนินการอย่างใด
ที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่
2.4.1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(2) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
(3) การนาพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(4) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(5) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกาลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(6) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทางานและวัสดุที่ช่วยในการ
อนุรักษ์พลังงาน
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ
(2) กาหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง
ตลอดจนกาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอานาจออก
คาสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์ พลังงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐
2.4.2

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(6) การใช้ระบบควบคุมการทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทาการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้
กาหนดให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทาการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
(2) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดของกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อยู่ในภาคผนวก ก.2
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ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กาหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนามาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุ ม อาคารด้ ว ยแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า กฎกระทรวงดั ง กล่ า วมี ผ ลเสมื อ นเป็ น กฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอานาจหน้าที่
ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณี เช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้า
ลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม
ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กาหนดให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ
(2) กาหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
ตลอดจนกาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอานาจออกคาสั่งให้
เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของ
อาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐
2.4.3

สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ากว่าขนาดหรือ ปริมาณที่
กาหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 หรือพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538
และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคาขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอ นุรักษ์
พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคาขอดังกล่าวให้อธิบดี
พิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็ว
ตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี
เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รั บหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้ว ยกับหนังสือแจ้ ง
ดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดาเนินการไว้ก่อนจนกว่า
จะมีคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคาวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคาร้อง
ทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตาม
มาตรา ๕๒
หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่า
กว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือ ทั้งจา ทั้งปรับตามมาตรา ๕๓
2.4.4

การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุห รืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กาหนดการดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่
เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กาหนดให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมี
อานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
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(1) กาหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
(2) กาหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
(3) กาหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรือ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(4) กาหนดให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กาหนดว่าผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ตาม (2) หรื อ (3) ย่ อ มมี สิ ท ธิ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ ตามมาตรา ๔๐ แห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ได้

2.5

หน้าทีข่ องโรงงานและอาคารควบคุม

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจานวนและคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งจะได้กล่าวโดย
ละเอียดในหัวข้อ 2.6 ต่อไป
(2) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป
(3) ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวงตาม (1) และ (2)

2.6

การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

การจัด ให้ มีผู้ รั บผิ ด ชอบด้ านพลั งงานประจาในโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ ม แต่ ล ะแห่ งมีวั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ให้
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการ
อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จานวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง
และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจานวนของ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก-5 ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
2.6.1 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทางานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
(2) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตาม
การรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
(3) เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่ อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(4) เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(5) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (1)
และ (2) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
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2.6.2

จานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาที่โรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจานวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จาหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า
หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์
หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จาหน่ายพลังงานหรือของตนเอง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ากว่า 60 ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 2.6.1
(2) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ จาหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า
หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์
ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จาหน่ายพลังงานหรือของ
ตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1 (4) หรือ (5) สาหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 2. 6.1 ด้วย
2.6.3

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ
(2) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
(3) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ
2.6.4

การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้อ งแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกาหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(1) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กาหนดในหัวข้อ
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) สาหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 2.6.1 แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(3) กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(1) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบัติ หน้าที่ และจานวนของผู้รับผิดชอบด้า นพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 2.6.1(1) (2) หรือ (3) อยู่แล้ว ให้
แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
สาหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(1) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจานวน
และคุณสมบัติที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
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(4) กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามหัวข้อ 6.1(1) (2) หรือ (3) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(4.1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจานวนและคุณสมบัติที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(4.2) กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5)
ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กาหนดในหัวข้อ (4.1) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอานาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(5) กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้ อ 2.6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดาเนินการจัดหาผู้รบั ผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้
ในหัวข้อ (4.1) และ (4.2)
(6) กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจานวนและคุณสมบัติที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
สาหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายในระยะเวลาที่กาหนด 180 วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดาเนินการจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (4.2)
วิ ธี ก ารแจ้ ง การแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นพลั ง งาน พร้ อ มทั้ ง เอกสารและหลั ก ฐานประกอบการแจ้ ง ตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกาหนด
2.6.5

การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นพลั งงานพ้ น จากหน้ า ที่ ให้ เ จ้ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้ า ของอาคารควบคุ ม
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทาให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที
(1.2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
เดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(2) ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) พ้นจากหน้าที่ไปภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทาให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าว
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(2.1) มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที
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(2.2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจานวนและคุณสมบัติที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน
180 วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(2.3) กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในหัวข้อ 6.1(4)
หรือ (5) ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ (2.2) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอานาจอนุ มัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้
ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธี การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

2.7

การจัดการพลังงาน

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุม
ของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก-6 เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
หรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กาหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่ง
ออกเป็น 8 ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ 2.7.1-2.7.8 สาหรับในข้อ 2.8.9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

1. การแต่ งตั้งคณะทางานด้ านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้ น
3. การกาหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์ พลังงาน
5. การก าหนดเป้ าหมายและแผน
การอนุรักษ์ พลังงาน

6. การควบคุมดูแลการ ตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัตติ ามเป้ าหมาย
และแผนอนุรักษ์ พลังงาน
แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน
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ภาพรวมของการจัดการพลังงาน :
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กรผ่านทางกระบวนการในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 8 ขั้นตอน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์กรหรือธุรกิจในระดับประเทศและระดับสากล
สรุปความเชื่อมโยงของการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน มีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องหลัก
1.การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัด
การพลังงาน
2.การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น

4,5,6

3

ประเด็นที่ควรพิจารณา

มาตราที่เกี่ยวข้องใน
พ.ร.บ.ฯ

สร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กรโดยมีตัวแทน
ให้สามารถเข้าถึงได้ในทุกแผนก

21 (1)

ใช้ผลการประเมินจากหน่วยงานย่อย
ประกอบการพิจารณา

21 (1)

21 (2)

3.การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

2,5,8

ทบทวนผลการปฎิบัติเพื่อนาไปสู่การกาหนด
นโยบายที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

21 (1)

4.การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน

1,5

ประเมินศักยภาพในเชิงสมรรถนะ/ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ (Equipment Performance)และ
สมรรถนะ/ประสิทธิภาพในการใช้งาน
(Operation Performance)

21 (1)
17
19
23

กาหนดเป้าหมายจากศักยภาพในขั้นตอนที่ 4
ตามลาดับอย่างมีนัยสาคัญ

21 (1)
17
19
25, 40
21 (1)

5.การกาหนดเป้าหมายและแผนการ
อนุรักษ์พลังงาน แผนกิจกรรมส่งเสริม
ฯ

1,3,4,6,8

6.การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์
พลังงาน ฯลฯ

1,57

เน้นการดาเนินงานและมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ
หรือความเสี่ยง (Risk) เพื่อกาหนดแนวทางเชิง
ป้องกันที่จะทาให้ไม่ได้ตามเป้าหมายและแผน

7.การตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองค์กร

6,8

เน้นการพัฒนาผูต้ รวจประเมินภายในองค์กรที่มี
ทักษะและมีความเข้าใจระบบการจัด
การพลังงาน เพื่อให้สามารถกาหนด
ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ตรวจพบ

21 (1)

8.การทบทวนและวิเคราะห์แก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

3,5,7

เน้นการตรวจติดตามการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
และการสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร

21 (1)
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2.7.1

การจัดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะ
หนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ
อานาจหน้าที่ของคณะทางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรัก ษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการตามกฎกระทรวงนี้
2.7.2

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ในกรณีที่เป็นการนาวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
อาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น โดย
พิจารณาจากการดาเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด และนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
รวมทั้ง ทิศทางและแผนดาเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป
ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น ให้คณะทางานด้านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น
จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนน
ระหว่าง 0 - 4 คะแนน ซึ่งคณะทางานฯ จะต้องทาการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง
เพื่อ ให้ท ราบถึงสถานภาพการจั ด การพลั งงานที่เ ป็นจริงในปั จจุบั นได้ มากที่สุ ด หลังจากนั้ นจึงกาหนดเป้า หมายใน
องค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกาหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
2.7.3

การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจานงและ
ความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสานึกของพนักงาน
ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทาเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้น
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(3) การแสดงเจตจานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่
จัดทาขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซงึ่ เห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรที่เกีย่ วข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
2.7.4

การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่ม
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนาไปสู่การประเมินการใช้พลังงานใน
ระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานใ นโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. 2552
2.7.5

การจัดให้มีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่
ประสงค์จะให้ลดลง โดยกาหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกาหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยระยะเวลาของการดาเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. 2552
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และ
เผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง
2.7.6

การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงานที่ได้จัดทาขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมฯ
2.7.7

การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
เจ้ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้ า ของอาคารควบคุ ม ต้อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจติ ด ตาม และประเมิ น ผ ลการจั ด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
2.7.8

การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่
กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมฯ
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2.7.9

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้
ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. .... และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดาเนินการจัดการพลังงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม
น้อยกว่า 180 วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดไป
การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทาโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อม
แผ่น CD ไฟล์อเิ ลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) นาส่งด้วยตนเอง หรือ
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดาเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 2.7 ให้
ศึกษาได้จากคู่มือการดาเนินงานตามข้อกาหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ซึ่งจัดทาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2.8

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้
2.8.1

แหล่งเงินกองทุนฯ
กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินโอนมาจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
(2) เงินที่ผู้ผลิต ผู้นาเข้าและผู้จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนาส่งเข้ากองทุนฯ
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
(6) เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้
2.8.2

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ
มาตรา ๒๕ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสาหรับการลงทุนและดาเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
(2) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสาหรับการลงทุนและดาเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน
(3) เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่อง
ต่อไปนี้
(3.1) โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน
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(3.2) การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและ
การอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับ
การกาหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน
(3.3) การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(3.4) โครงการสาธิ ต หรื อ โครงการที่ ริ เ ริ่ ม ใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ ข้ อ มู ล และการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน
(4) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

2.9

สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุที่จาเป็นเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัส ดุ
เพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการ
ใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกากับดูแลในลักษณะของค่าปรับ ที่ใช้เป็นบทลงโทษสาหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมที่ไม่ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 2.10 ต่อไป
(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐
(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงิน
ช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน
แต่ต้องการจะดาเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทางานของตนเองเพื่อทาการอนุรักษ์
พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

2.10 การชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์
นอกเหนื อ จากมาตรการก ากั บ ดู แ ลโดยมี บทลงโทษในลัก ษณะของค่ าปรั บ แล้ว พระราชบัญ ญั ติ นี้ ยังมี ก ารก าหนด
“ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไป
ตามตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) ต้องชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อ
หรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ใน
อัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกาหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
เมื่อมีกรณีที่ต้องดาเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และ
ให้ภาระการชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจาก
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจาเดือน และนาส่งกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔
ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็น
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การชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็น
ด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่
เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา
๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

2.11 บทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติ มีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกาหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสาหรับผู้ที่ไม่
ดาเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดาเนินการจัดการพลังงาน
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รั บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สาหรับบทกาหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้
ลักษณะของการกระทาความผิด
บทลงโทษ
1. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลใน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน
ก า ร มี ค า ข อ ใ ห้ อ ธิ บ ดี ผ่ อ น ผั น ก า ร ที่ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม 150,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)
พระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ
2. เจ้าของโรงงานควบคุ มหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา ๕๔)
ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่
สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบ
ให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา ๕๕)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวง
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- การก าหนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด
การพลั งงานให้ เ จ้ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้ า ของอาคาร
ควบคุมต้องปฏิบัติ
- การกาหนดให้ เ จ้ าของโรงงานควบคุ มหรื อ เจ้ า ของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในโรงงาน
ควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม แต่ ล ะแห่ ง ตลอดจนก าหนด
คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
4. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 3 เดื อน หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุ
200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)
หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใด
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อัน
เป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง
5. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตาม
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้ง
จานวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ แต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(มาตรา ๕๘)
6. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงาน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา ๖๐)
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)
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บทที่ 3
การจัดการพลังงาน
(Energy Management)
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2535 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
ให้เกิดวินัยในการอนุรักษ์พลังงานและมีการลงทุนในการอนุรักษ์
พลั ง งานในโรงงานและอาคารเป็ น ส าคั ญ แต่ เ นื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้
บังคับมานาน จึงทาให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมกิจกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่ วน โดยได้ปรับปรุงเค้าโครงการดาเนินการ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่อผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งให้มีการกาหนดเรื่องที่เป็นรายละเอียดด้านเทคนิค หรือเรื่องที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้รัฐมนตรีสามารถออกเป็น ประกาศเพื่อเปิด
โอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่เป็นรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติได้ทันเวลา
สาหรับเค้าโครงการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น ได้กาหนดให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมดาเนินการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งเน้น
การปรับปรุงอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเพียงด้านเดียว ไม่ได้มีการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ
ทาให้ผลการอนุรักษ์พลังงานของแต่ละหน่วยงานไม่มีความยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการอนุรักษ์พลังงานดาเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) จึงได้พัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งเป็นการดาเนิน การอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตสานึก วิธีการ
จัดการการใช้พลังงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ที่ได้มีการบูรณาการอย่างมีระบบ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมขององค์กรแต่ละแห่ง
กฎกระทรวงดังกล่าวมีแนวทางการจัดทาโดยการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นสากลดังเช่น ISO 9001:2000 ISO 14001
มอก.18001 ANSI/MSE 2000 A Management System for Energy และ DA2403E:2001 Energy ManagementSpecifications
พพ. ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมจาเป็นต้องทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง พพ. จึงได้จัดทาคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสาหรับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เพื่อให้
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถดาเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. บอกหลักการสาคัญของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2. อธิบายการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างถูกต้อง
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บทนา
การจัดการพลังงาน
1.

วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงาน
ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีนโยบายให้
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดาเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2.

ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

จากข้อกาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน โรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ก) ซึ่งกาหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จาเป็นต้องเริ่มให้มี
วิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดาเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การ
ดาเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(3) การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(6) การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ทั้งนี้ โดยรายละเอียดของการดาเนินการในบางขั้นตอน ได้แก่ ขั้ นตอนในข้อ (4) ข้อ (5) ข้อ (6) ข้อ (7) และข้อ (8) ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ด้วยซึ่งจะได้อธิบายในบทต่อไป
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1. การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการ
จัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

6. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

3.

คานิยาม
 การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย






และขั้นตอนการดาเนินการ โดยมีการทางานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบแผน เพื่อปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่กาหนดไว้
การใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ หมายถึง การใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานโดยรวม และ
สามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน
องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงานทั้งหมด
ผู้ตรวจสอบพลังงาน หมายถึง ผู้มีอานาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แทนพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

4.

เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 รวมถึ ง กฎหมายล าดั บ รอง (กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ได้กาหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานดังนี้
4.1 ต้ อ งด าเนิ น การจั ด การพลั งงานตามมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด การพลั งงานตาม ข้ อ ก าหนดใน
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
รวมถึงการจัดทารายงานการจัดการพลังงานและการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่
อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้ โดยต้องผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.
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4.2 ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจานวนและ
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 255 2
ทั้งนี้ โดยกาหนดให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 3 เมกะวัตต์) ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานอาวุโสเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 คน โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติซึ่งสาเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันกับที่อธิบดีให้ความ
เห็นชอบ หรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งจัดสอบโดย พพ.
(รายละเอียดเกี่ยวกับเรือ่ งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดทา
โดย พพ.)
4.3 ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แล้วแต่กรณี) ที่สั่งให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม และกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามข้อ 4.1 และ 4.2 ดังกล่าว
ข้างต้น
การดาเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535และพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้กาหนดให้มีการประกาศใช้กฎหมายลาดับรองเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงฯ ที่สาคัญมีดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (ไม่มีการแก้ไข)
(2) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(3) กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
(4) กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้รั บใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ขอรั บ
ใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน
(5) กฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(6) กฎกระทรวงว่ าด้วยการกาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องจัก ร อุปกรณ์ และวัสดุเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
ทั้งนี้ โดยมีเค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังนี้
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสิมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)
พระราชกฤษฎีกา
กาหนดโรงงาน/อาคารควบคุม (ไม่มีการแก้ไข)

กฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม (ออกตามมาตรา 9(1) และ 21(1))
กฎกระทรวงกาหนด
ประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(ออกตามมาตรา 19)

กฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบัติ หน้าที่ และ จานวนของ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ออกตามมาตรา
9(2) และ 21(2))

กฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการ
ต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน(ออกตามมาตรา 48/1)

เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ
3-4

กฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐานประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรอุปกรณ์ฯ (ออกตาม
มาตรา 23(1))
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

สาหรับคู่มือฉบับนี้จะกล่าวเฉพาะแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานสาหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งต่อไปจะใช้คาว่า “วิธีการจัดการพลังงาน” แทน

ขั้นตอนที่ 1
การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้ง
กาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อานาจหน้าที่ของคณะทางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกของบุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
(3) ควบคุม ดูแ ลให้การจั ดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุมเป็น ไปตามนโยบายอนุ รัก ษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการตามกฎกระทรวงนี้”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

1.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ความสาเร็จของการพัฒนาและนาวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ภายในองค์กรที่สาคัญที่ สุด คือ การมีคณะทางานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม ดั งนั้ น เจ้ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้ า ของอาคารควบคุ ม ต้ อ งจั ด ให้ มี ค ณะท างานด้ า นการจั ด
การพลังงานขึ้น เพื่อทาหน้าควบคุมดูแล ดาเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัดการพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจ
ติดตามและทบทวนการดาเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่องค์กรได้กาหนดขึ้น โดยคณะทางาน
ด้านการพลังงานที่จัดตั้งขึ้นนั้น อาจอยู่ในรูปของ คณะกรรมการหรือคณะทางาน (ในคู่มือนี้จะอ้างอิงคาว่า “คณะทางาน” แทน
“คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน”) ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งนี้ต้องมีคาสั่งประกาศ
แต่งตั้งคณะทางาน พร้อมทั้งระบุ อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางานให้ชัดเจน และต้องเ ผยแพร่คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
(1) เริ่มจากเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมกาหนดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงานและควร
ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กร
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เนื่องจากการจัดให้มีการจัดการพลังงานขึ้นภายใน องค์กรนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น วิธีการจัดการพลังงานจึงอาจแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะการพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงาน (ระยะเริ่มแรก) และระยะบริหารวิธีการจัดการพลังงาน ทั้งนี้คณะทางานที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ต้องมี
ความเหมาะสมกับระยะการดาเนินการด้วย
(2.1) ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยทั่วไปคณะทางานที่จัดตั้งขึ้นควรประกอบด้วย
ก. หัว หน้า คณะท างาน 1 ต าแหน่ ง: มาจากตัว แทนผู้ บริ ห ารระดับ สู ง ที่ มี ความสามารถในการ
ดาเนินการประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร
ข. เลขานุการ 1 ตาแหน่ง: เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงานและดาเนินกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็น
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กร
ค. สมาชิก 3-5 ตาแหน่ง: มาจากตัวแทนแผนก
หรือหน่วยงานที่สาคัญ เช่น วิศวกร กระบวน
การผลิ ต วิ ศ วกรไฟฟ้ า หรื อ ผู้ ที่ มี ค วามรู้
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไอน้า
ระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น (ในบางกรณี
องค์ ก รอาจแต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบริ ห าร
ส านั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์
เพื่อช่วยงานในด้านเอกสารการประชาสัมพันธ์
และการกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ อาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีด้วยก็ได้ เพื่อพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณ)
(2.2) ระยะการบริหารวิธีการจัดการพลังงาน การกาหนดโครงสร้างและบุคลากรที่เหมาะสมมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในระยะยาว โดยต้องกาหนดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ ดังนั้นองค์กรอาจทาการประเมิน
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสามารถใช้วิธีประเมินอย่างง่าย ๆ ได้โดยการตอบคาถาม 2 ข้อ คือ
ก. องค์กรของท่านยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (uncertainty) ได้ในระดับใด (คาตอบ คือ
องค์กรยอมรับได้สูงหรือต่า)
ข. องค์กรของท่านมีการมอง/วางแผนงานอย่างไร (คาตอบ คือ องค์กรมีการวางแผนระยะสั้นหรือระยะ
ยาว)

เมื่อได้คาตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์กรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององค์กรได้โดยการเปรียบเทียบกับ รูปที่ 11 ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรได้แสดงในตารางที่ 1-1
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ระดับความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้สูง

การวางแผนระยะสั้น

การวางแผนระยะยาว

ระดับความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้ต่า
รูปที่ 1-1 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร
ตารางที่ 1-1 ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมขององค์กร
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างที่เหมาะสม
1. แบบ
 ยอมรับความเสี่ยงได้สูง
ควรให้คณะทางานเป็นศูนย์กลาง และต้องได้รับ
Entrepreneurial
 มีจุดมุ่งหมายระยะสั้น
การสนั บ สนุ น จากเจ้ า ของ ซึ่ ง จะท าให้ ส ามารถ
 เป็ น องค์ ก รขนาดเล็ ก หรื อ ธุ ร กิ จ แบบ ดาเนินงานข้ามหน่วยงานต่างๆ ได้ การลงทุนควรมุ่ ง
ครอบครัว
โครงการทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว
ในกรณี ที่ อ งค์ ก รขนาดเล็ ก มี พ นั ก งานไม่ ม าก
เจ้ าของกิ จการอาจจะเป็น หัว หน้ า คณะท างานด้ ว ย
ตนเอง โดยมีพนักงานในองค์กรร่วมเป็นคณะทางาน
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดขององค์กรนั้นๆ
วัฒนธรรมขององค์กร
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างที่เหมาะสม
2. แบบ Team
 มองการณ์ไกลและรับความเสี่ยงได้สูง
คณะทางานควรมาจากตัวแทนของหน่วยงานที่
 มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตยและความ เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อกาหนดทิศทางการ
ร่วมมือในองค์กรสูง
อนุรักษ์พลังงาน และช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์
 อานาจการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการ
พลังงาน
3. แบบ Hierarchic
 เน้ น ความอยู่ ร อดขององค์ ก ร ไม่ ช อบ
กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งใน
ความเสี่ยง
โครงสร้างองค์กร มีขั้นตอนการรายงานที่ชัดเจน มี
 ผู้นามักเป็นพวกอนุรักษ์นิยม
การทางานเป็นระบบ เช่น ระบบการรายงานข้อมูล
 เน้ น การควบคุ ม ความปลอดภั ย และ ระบบการติดตามตรวจสอบ เป็นต้น
ความมั่นใจ
 คุ้นเคยกับกฎระเบียบ ให้ความสาคัญกับ
โครงสร้าง
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 อ านาจการตั ด สิ น ใจถู ก ก าหนดภายใต้

กฎระเบียบ
 มีแนวทางการปฏิบัติขององค์กร
4. แบบ Market
 รับความเสี่ยงได้ต่า มองผลระยะสั้น
มีคณะทางานด้านพลังงานย่อยหลายๆ หน่วย
 ตอบรับความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยมี ก ารทางานขึ้นตรงต่ อคณะทางานด้ านการจั ด
 ผู้บริหารมักเป็นผู้กาหนดแนวทางการ
การพลั ง งานกลาง พร้ อ มทั้ ง มี ก ารสร้ า งระบบการ
 ดาเนินงาน
รายงานข้อมูลการติดตามและการตรวจสอบ
 เน้นผลผลิต การแข่งขัน และผลสาเร็จ
(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทาหนังสือแต่งตั้งคณะทางาน และกาหนด
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางานอย่างชัดเจน พร้อมลงลายมือ ชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมและ
เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง
อานาจหน้าที่ของคณะทางานต้องกาหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องมีสาระดังนี้
ก. ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมที่กาหนดขึ้น
ข. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย อนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานรวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับ
พนักงานในแต่ละหน่วยงาน
ค. ควบคุ ม ดู แ ลให้ วิ ธี ก ารจั ด การพลั งงานของโรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มีการดาเนินการดังนี้
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ
- ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการ
ดาเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทาขึ้น
ง. รายงานผลการดาเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
จ. ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการจั ด การพลั ง งานอย่ า งสม่ าเสมอ พร้ อ มทั้ ง รวบรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคาร ควบคุมหรือ
ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
ฉ. ดาเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้ พนักงานทุกคน
ในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ทั้งนี้ให้สื่อสารหรือ เผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งโดยการติดประกาศ
หรือจัดทาเป็นหนังสือเวียนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับองค์กร (ดูตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัด
การพลังงานดังรูปที่ 1-2)
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คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได้
แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการทางานด้าน
การอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ....................................................
ประธานคณะทางาน
2. ....................................................
คณะทางาน
3. ....................................................
คณะทางาน
4. ....................................................
คณะทางาน
5. ....................................................
คณะทางาน
6. ....................................................
คณะทางาน
7. ....................................................
คณะทางานและเลขานุการ
โดยคณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ที่กาหนดขึ้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่
ละหน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกาหนดให้มีการดาเนินการดังนี้
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดาเนินงานที่
หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทาขึ้น
4. รายงานผลการดาเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
6. ดาเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทัง้ นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ....................... เป็นต้นไป
ลงชื่อ..........................................
(.........................................)
ตาแหน่ง.....(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูง)....
รูปที่ 1-2 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อการจัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะทางาน และลงนามคาสั่ง
2. กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางาน
3. จัดให้มีการเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
4. รับทราบและติดตามการทางานของคณะทางาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ
เป็นต้น
หน้าทีข่ องคณะทางาน
1. ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงาน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
ทราบ
6. เสนอแนะการกาหนดหรือ ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลั งงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
7. สนั บ สนุ นเจ้ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้ า ของอาคารควบคุม ในการด าเนิน การตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
หน้าที่ของพนักงาน
1. รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน และอานาจหน้าที่ของคณะทางาน
2. ให้ความร่วมมือในการดาเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นต่อการดาเนินการจัดการพลังงานของคณะทางาน
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ขั้นตอนที่ 2
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
2.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณีที่เป็นการนาวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณาจากการดาเนินงานด้าน
พลังงานที่ผ่านมา ก่อนการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

2.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มนาวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น อาจจะไม่ทราบถึง
สถานภาพของการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจึงต้องจัดให้มีการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต้น สาหรับใช้ในการประเมินเปรียบเทียบเพื่อทาให้ทราบถึงการจัดการด้าน
พลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดาเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึง นาผลการประเมินมา
ประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้ง
ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้นขององค์กร คณะทางานต้องดาเนินการโดยใช้ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน
(Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางที่ 2-1 ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กร จะพิจารณา
องค์ประกอบที่สาคัญต่าง ๆ 6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0-4 คะแนน คณะทางานจะต้องทาการประเมินองค์กร
ในแต่ละส่วนอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบัน จากนั้นจึงทาการกาหนดเป้าหมาย
ในแต่ละองค์ประกอบเพื่อกาหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนี้ จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนาวิธีการนี้มาใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อ ระบบ
การจัดการพลังงานดาเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อกาหนดแล้ว ผลจากการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด
การพลังงาน (บทที่ 8) จะนาไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานในรอบต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานไปแล้วประมาณ 3-5 ปี เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุ ม ควรท าการประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั งงานภายในองค์ ก รของตน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ท ราบสถานภาพการจั ด
การพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอย่างโดยการใช้ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน อาจเริ่ม
จากการตั้งคาถามเพื่อประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการจัดการพลังงานทั้ง 6 ส่วน (ดัง
ตัวอย่างคาถามในรูปที่ 2-1) เมื่อได้คะแนนจากการประเมินจากคาถามในทุกองค์ประกอบแล้ว ให้ทาการลากเส้นเชื่อมต่อระหว่าง
จุดตามคะแนนที่ได้ และทาการวิเคราะห์การจัดการพลังงานของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปร่างของลักษณะเส้นที่ได้จากการ
ประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่างๆ ที่แสดงในตารางที่ 2.2 เพื่อแปลความหมาย หากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่กาหนด
ไว้ ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้นที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด
สมมติรูปร่างของเส้นที่ได้จากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่างเป็น ดังรูปที่ 2.2
ลักษณะเส้นที่ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความคาดหวังสูงต่อการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เนื่องจากมีการกาหนดนโยบายการจัดการพลังงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูงทั้งทางด้าน
เงินลงทุนและทรัพยากรในด้านต่างๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์ประกอบที่ 1 และ 6) แต่การดาเนินการด้านการ
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ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

จัดการพลังงานในด้านต่างๆ ยังไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผู้ใช้พลังงาน) ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินต่าสุด 1 คะแนน)
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิ นสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นทา
ให้ ท ราบว่ า นโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานที่ จ ะจั ด ท าขึ้ น ของโรงงานตั ว อย่ า ง
จาเป็นต้องมุ่งเน้นในการจัดโครงสร้างขององค์กรให้ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การพลั ง งาน โดยต้ อ งก าหนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะทางานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลั งงานขององค์กรอย่างเป็น
ทางการ รวมทั้งก าหนดอานาจและหน้าที่ของคณะทางานดังกล่าวอย่า ง
ชัดเจน นอกจากนี้นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทาขึ้นจาเป็นต้องระบุให้มี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และเพื่อ
น าไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ และประสานงานในการด าเนิ น งานด้ า นการจั ด
การพลังงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
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ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2-1 ตารางประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
ระดับ
คะแนน
4

3

2

1

1. นโยบายการจัดการพลังงาน

2. การจัดองค์กร

3. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร

5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน

1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงาน
เป็ น เอกสาร และลงนามโดย
ผู้บ ริห ารระดั บ สู ง โดยก าหนดให้
เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการดาเนิน งาน
ขององค์ ก ร มี ก ารเผยแพร่ ใ ห้ กั บ
พนั ก งานทราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
ปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

2.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งลงนามโดยผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อดาเนินการ และตรวจสอบ
ผลการดาเนินการจัดการพลังงานภายใน
องค์กร มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการแต่ละมาตรการที่ชัดเจน และ
มีก ารเผยแพร่ ใ ห้ พ นั ก งานทราบอย่ า ง
ทั่วถึง

3.1 มีแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หรือกิจกรรมที่ชัดเจนซึ่งจัดทาขึ้น
โดยคณะท างานฯ โดยความ
เห็นชอบของผู้บริหารเพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุก
ระดับ มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงาน

5.1 ก า ห นดให้ กา รเผย แ พ ร่
โครงการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของแผนการประชาสัมพันธ์
ขององค์ ก รเพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก
ระดับ ได้รับทราบคุณค่า ของการ
ประหยัดพลังงาน และผลของการ
ดาเนินการจัดการพลังงานอย่า ง
สม่าเสมอ

6.1 มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
ประจ าปี เ พื่ อ เป็ น ค่า ใช้ จ่ า ยใน
การลงทุ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลั งงาน โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความส าคั ญ ของโครงการเป็ น
หลั ก ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะ
ยาว

1.2 มี น โยบายฯ ที่ ชั ด เจนโดย
จัดทาเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม
และไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ผู้บริหาร มีการเผยแพร่นโยบายฯ
แต่พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง

2.2 มีคาสั่งแต่งตั้คณะทางานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานโดยผู้บริหารระดับสูง
แต่การกาหนดอานาจหน้าที่มีขอบเขต
จากัดและไม่ชัดเจนมีการเผยแพร่คาสั่ง
แต่งตั้งฯ แต่พนักงานรับทราบไม่ทั่วถึง

3.2 ไม่มีการกาหนดแผนการอบรม
ฯ หรือกิจกรรมอย่างชัดเจน โดย
ให้คณะทางานฯ เป็นช่องทางหลัก
ในการดาเนินการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงาน

2.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทาหน้าที่
ในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ/
คณะทางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อพิจารณาและสรุปผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร

3.3 คณะกรรมการ/คณะทางาน
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเป็ น
ผู้ดาเนินการเป็นครั้งคราว

5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลการ
ดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน
และการจัดการพลังงานให้แก่
พนักงานบางระดับอย่างสม่าเสมอ
เฉพาะในกลุ่มที่เกีย่ วข้องกับการ
ใช้พลังงานโดยตรง
5.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลเกีย่ วกับ
การใช้พลังงานและการประหยัด
พลังงานให้กับพนักงานเป็นครั้ง
คราวซึ่งอาจทาโดยเป็น
หนังสือเวียนแจ้งให้ทราบ การ
ประชุมชี้แจง เป็นต้น

6.2 พิ จ ารณาการลงทุ น ใน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ให้
ผลตอบแทนการลงทุนสูง

1.3 มี ก ารจั ด ท านโยบายฯ เป็ น
เอกสาร แต่ยังไม่ชัดเจนในบางข้อ
ไม่ ก าหนดให้ น โยบายฯ เป็ นส่ ว น
หนึ่งขององค์กรไม่ได้มีการลงนาม
และการสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร
และไม่ มี น โยบายฯ ให้ พ นั ก งาน
ทราบ
1.4 มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้จัดทาเป็น
เอกสาร เป็ นเพีย งการมอบหมาย
หรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโดย
วาจา

4.1 มีการจัดทาระบบการจัดเก็บ
และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้ พ ลั ง งานและการประหยั ด
พลั ง งานระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกั บ
พนั ก งาน มี ก ารก าหนดวิ ธี ก าร
สื่ อ สารที่ ชั ด เจนรวมทั้ ง มี ก าร
ติด ตามและประเมิ นผลของการ
สื่อ สาร เพื่ อ หาข้ อ บกพร่อ งและ
แนวทางแก้ไข
4.2 ไม่มีระบบการจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล
และการสื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจน
โ ด ย ใ ห้ ค ณ ะ ท า ง า น ฯ แ ล ะ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นพลั ง งานเป็ น
ช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูล
ต่างๆ
4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจ ท า
หน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานและการประหยัด
พลั ง งานและประเมิ น ผลการ
สื่อสารดังกล่าวเป็นครั้งคราว

2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็น
ผู้ดาเนินการและรายงานต่อผู้บริหาร
โดยตรง

3.4 มี ก ารติ ด ต่ อ อย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการโดยวิศวกรเป็นผู้ให้ข้อมูล
การใช้ แ ละประหยั ด พลัง งานกั บ
ผู้ ใ ช้ พ ลั ง งานโดยตรง เพื่ อ สร้ า ง
แรงจูงใจให้ประหยัดพลังงาน

4.4 มีก ารจัดทาสรุปรายงานการ
ใช้ พ ลั ง งานและการประหยั ด
พลังงานอย่างไม่เป็ นทางการเพื่อ
ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
ภายในฝ่ายของตนเอง

5.4 มีการแจ้งให้พนักงานทราบ
ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น
การแจ้งให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
วิธีการใช้พลังงานภายในฝ่ายของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ต้น

6.4 พิ จ ารณาการลงทุ น ใน
มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่ มี
การลงทุนต่า
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ระดับ
คะแนน
0

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

1. นโยบายการจัดการพลังงาน

2. การจัดองค์กร

1.5 ไม่มีการกาหนดนโยบายฯ และ 2.5 ไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
พลังงาน

3. การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร

5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน

3.5 ไม่ มี ก ารติ ด ต่ อ หรื อ การให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ แ ละการ
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง งา นใ ห้ กั บ ผู้ ใ ช้
พลังงาน

4.5 ไม่มีการรวบรวมและจั ดเก็บ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปริ ม าณการใช้
พลั ง งานและค่ า ใช้ จ่ า ยทางด้ า น
พลังงาน

5.5 ไม่มีการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ใดๆ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานและ
การจัดการพลังงาน

6.5 ไม่มีก ารลงทุนใดๆ ในการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลั ง งาน หรื อ ก า รอ นุ รั ก ษ์
พลังงานในด้านอื่นๆ

คาถาม องค์กรไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน
ไม่ใช่
คาถาม มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการจัดทาเป็นเอกสาร เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา

ใช่
ใช่

คะแนน
0
1

ไม่ใช่
คาถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ชัดเจนในบางข้อ และไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ

ใช่

2

ไม่ใช่
คาถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการ
เผยแพร่ให้บคุ ลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทั่วถึง

ใช่

3

ไม่ใช่
องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่
ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบตั ิตามนโยบาย

รูปที่ 2-1 ตัวอย่างคาถามเพื่อการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน
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4
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U-Shaped

(ก)


 

(ข)
รูปที่ 2-2 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง
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ตารางที่ 2-2 ลักษณะเส้นแบบต่างๆ และการวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ลักษณะเส้น
รายละเอียด
การวิเคราะห์
1. High Balance
ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3
ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยั่งยืน

2. Low Balance

ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3

ต้องมีการพัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่งด่วน

3. U-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูงกว่า ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงินลงทุนทีด่ ี
ประเด็นอื่นๆ
แต่ต้องพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การกระตุ้นและการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน การจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน
พลังงาน เป็นต้น

4. N-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่ากว่า การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี
ประเด็นอื่นๆ
ไม่ช่วยทาให้การจัดการพลังงานประสบผลสาเร็จ เพราะไม่
มีการกาหนดนโยบายที่ดี และไม่มีก ารสนับสนุนเงินลงทุน
หรือสนับสนุนเงินลงทุนน้อยมาก

5. Trough

1 ประเด็นมีคะแนนต่ากว่าประเด็น ประเด็นที่ล้าหลัง เช่น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ หรือ
อื่น
ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร เป็ น ต้ น อาจท าให้ ร ะบบการจั ด
การพลังงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

6. Peak

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่าประเด็น ความสาเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด เช่น การกระตุ้นและ
อื่น
การสร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจ
เป็นการสูญเปล่าเพราะประเด็นอื่นๆ ยังล้าหลังมาก ทาให้
ระบบไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านนโยบายและการลงทุน

7. Unbalanced

มี 2 ประเด็ น หรื อ มากกว่ า ที่ มี ต้องรีบพัฒนาประเด็นที่มีคะแนนต่าให้สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงกว่าหรือต่ากว่าค่าเฉลี่ย
โดยเร็ว
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และให้คาแนะนาการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบื้องต้น และให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
งบประมาณและกาลังคนที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของพนักงาน
1. ให้ความร่วมมือในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
2. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
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ขั้นตอนที่ 3
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 4 ในการจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจตั้งคณะทางาน
เพื่อช่วยจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้
นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจานงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม โดยจัดทาเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม และอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของ
อาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยปิดประกาศไว้
ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้”
(ที่มา : กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

3.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกากับดูแลให้มีการดาเนินการจัดการด้านพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเนื่องทั้งนี้ต้องดาเนินการ ดังนี้
 กาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานขององค์กร
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ที่จัดทาขึ้นนั้นต้องมีเนื้อหาหรือข้อความที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกาหนด (ดูหัวข้อ (1)) โดย
ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทาเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจานงในการจัดการพลังงาน และใช้ในการสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์
พลังงาน
เมื่อกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องดาเนินการ
เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์ พลังงานในรูปแบบต่างๆ (ดูหัวข้อ (2)) ให้กับพนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบ
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดทาขึ้นนั้น ต้องมีเนื้อหาและ
สาระสาคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน” หรือเป็นภาระหน้าที่ส่วน
หนึ่งขององค์กร เพื่อเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความรับผิดชอบด้านการใช้พลังงานขององค์กร
(1.2) ข้ อ ความที่ บ่ งบอกถึ ง ความเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะและปริ ม าณพลั ง งานที่ ใช้ ซึ่ งมี ค วามหมายว่ า
นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความสาคัญให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและปริมาณพลังงาน
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ที่ใช้ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักส่วนหนึ่ง ดังนั้นนโยบายอนุรักษ์
พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้ความสาคัญสูง เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณพลังงานที่ใช้ เป็นต้น
(1.3) ที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
เช่น องค์กรต้องดาเนินการและพัฒนา
วิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
แ ล ะ ส อด ค ล้ อง กั บ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(1.4) ข้ อ ความระบุ 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
ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
ทรั พ ยากรพลั 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
ทรั พ ยากรให้ มี อ ย่ า งพอเพี ย งในการ
ดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
หมายความว่า องค์กรต้องมีการส่งเสริม
และให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ทรั พ ยากร
บุคคลและงบประมาณในการดาเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
(2)

การดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องทา
การเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ซึ่ง
อาจทาได้โดยการติดประกาศ การจัดทาเป็นเอกสารแจกให้กับพนักงานทุกคน การใช้เสียงตามสาย หรือการส่งนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะทางานอาจจัดทาเอกสารรายชื่อของพนักงานทุกคนใน
องค์กรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่
กาหนดขึ้นนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร
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ขั้นตอนในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(3.1) คณะทางานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดทานโยบายอนุรักษ์
พลังงาน ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ่มนาวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ในองค์กรเป็น
ครั้งแรก จาเป็นต้องนาผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นมาใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดนโยบาย ส่วนในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว
ให้ น าผลการทบทวนและวิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานของวิ ธี ก ารจั ด การพลั งงานปี ที่ ผ่ า นมา มา
ประกอบการกาหนดนโยบาย
(3.2) การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหั วข้อ (1) เป็นอย่าง
น้อย
(3.3) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะทางานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการประชุม ซึ่งอาจเป็นรายงานการประชุมก็ได้ โดยต้องมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และข้อสรุปที่
เกิดจากการประชุม และจัดทาเป็นเอกสารนโยบายเพื่ อนาเสนอเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือชื่อในนโยบายต่อไป
(3.4) คณะทางานแถลงนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อพนักงาน ซึ่งอาจทาได้โดยการติดป้ายประกาศ นโยบาย
อนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กรและบอร์ดประกาศข่าวสาร (ดูตัวอย่างประกาศในรูปที่ 3-1)
และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ทาให้เกิดการ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(3.5) ภายหลังการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ควรจัดให้ มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
นโยบายที่กาหนดขึ้น ทั้งนี้อาจทาโดยออกแบบสารวจความคิดเห็นหรือจัดประชุมภายในองค์กร แล้วนา
ผลสารวจที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทบทวนกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายที่
กาหนดขึ้นกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันขององค์กร

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. กากับให้มีการจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อ
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ ให้พนักงานทุกคน รับทราบและ
ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของคณะทางาน
1. กาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดทานโยบายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
2. ดาเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น แถลงการณ์ติด
ประกาศ ทาโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นต้น
หน้าที่ของพนักงาน
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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ขั้นตอนที่ 4
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
4.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดย
การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา”
(ที่มา : กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

4.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้เป็นการค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและ
วิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ กล่าวคือเป็นการมุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้
พลังงานในสัดส่วนที่สูง ว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามข้อกาหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจาก
นั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ประโยชน์ที่ได้จากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ
ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานสาหรับสินค้าหรือการบริการ
ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของ องค์กรในอดีตกับ
ปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน
ค. ใช้กาหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูล การผลิต การบริก าร และการใช้พลัง งานของทุกฝ่ ายหรือ แผนกที่ เกี่ยวข้องกับ การใช้
พลังงาน โดยเป็ นข้อ มูลของเดือ นมกราคมถึงเดื อนธั นวาคมในรอบปีที่ ผ่านมา และจัด ทาข้ อมูลดั งกล่า วเป็ น
ภาพรวมขององค์กร
(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
(2.1) การประเมินระดับองค์กร
เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยขั้นแรกต้องทราบ
ข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ TOD หรือ TOU) จานวนและขนาดหม้อแปลงที่
ติดตั้งแล้วจึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึ งเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งคานวณหาสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแยกตามระบบการใช้
พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การทาความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่น ฯลฯ)
การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ
ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลั งงานมากขึ้น น้อยลง หรือเท่า
เดิม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีกาลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น
ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารอื่น ที่มีกระบวนการผลิตที่คล้ายกัน
หรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี)
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(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้า
หรื อ การบริ ก าร ท าได้ โ ดยการหาค่ า การใช้ พ ลั ง งานจ าเพาะ ( Specific
Energy
Consumption : SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การใช้พลังงาน ดังนี้
ส าหรั บ โรงงานควบคุ ม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้
พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น น้าหนักของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานปั่นเส้นด้าย
เป็นต้น
สาหรับอาคารควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็ น จานวนห้องพักที่จาหน่ายได้
ในกรณีของโรงแรม หรือ จานวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) ในกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น
(2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรหลักแต่ละตัวโดยการประเมินการใช้พลังงาน
ที่มีนัยสาคัญในกระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้
พลังงาน ชั่วโมงการทางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้
ทั้งนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก-7) และ รายการตรวจสอบศักยภาพมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคผนวก ญ.)
สาหรับแบบประเมินการใช้พลังงานในองค์กรสามารถดูได้จากรายงานการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุม
และรายงานการจัดการพลังงานสาหรับอาคารควบคุม พร้อมทั้งคาอธิบายข้อแนะนาในการจัดทารายงานดังกล่าว ซึ่ง พพ. ได้จัดทา
ขึน้ ตามรายละเอียดใน รายงานการจัดการพลังงาน (ภาคผนวก ก-9)
4.3

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้ า ที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบของบุ ค ลากรต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ การประเมิ น ศั ก ยภาพการอนุ รั ก ษ์ พ ลังงานตาประกาศ
กระทรวงฯ
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการดาเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่ของคณะทางาน
1. รวบรวมและจัดทาข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานสาหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมในรอบปีที่ผ่านมา
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจาเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม)
3. จัดทาแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีนัยสาคัญของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใช้พลังงาน ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใช้พลังงาน และค่า
ปริมาณการสูญเสียพลังงาน
หน้าที่ของพนักงาน
ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน และการประเมินการใช้พลังงาน
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ขั้นตอนที่ 5
การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
5.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ของพลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกาหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกาหนดระดับของการใช้พลังงาน
ต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ง เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัด
ให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุค ลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

5.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด
วิธีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพื่อค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และรวมทั้งจัดทาแผนอนุรักษ์
พลังงาน เพื่อให้มีแผนงานที่จะดาเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดาเนินการอนุรักษ์พลังงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและแผนฯ ที่กาหนดไว้
เมื่อดาเนินการจัดทาเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานควบและเจ้าของอาคารควบคุมต้อง
เผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากร
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ โดยมีข้อแนะนาในการดาเนินการดังนี้
(1) การกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
แนวทางการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า “Fishbone Diagram” เป็น
แนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่ได้รับ (Effect) คืออุปกรณ์ประสิทธิภาพต่าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 51) และพิจารณาทีละประเด็น
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เครื่องจักร/อุปกรณ์

วัสดุที่ใช้

วิธีการทางาน

สาเหตุที่อาจเป็นไป

พนักงาน

ผลที่ได้รับ
(Effect)

รูปที่ 5-1 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram)
เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการทางาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุที่ทาให้มีการใช้พลังงาน
สูงได้ จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อ ให้เกิดการใช้พ ลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ลาดับ ถัดไปคือการกาหนดมาตรการที่
เหมาะสม เช่น หากหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูงกว่าค่าเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake)
มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรกาหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้มีอุณหภูมิที่ลดลง ซึ่งอาจทาโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ
Compressor House ก็ได้ เป็นต้น รูปที่ 5-2 แสดงแนวทางในการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กาหนดให้องค์กรที่นาระบบการ
จัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ ต้องพิจารณา ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย




ควบคุมการทางานแนวทางเดิมให้ดีขึ้นโดยการใช้ Standard Operating Procedures
(สาเหตุที่พบจากการทา Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน)

การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุที่พบจากการทา
Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการทางาน) การปรับปรุงงานซ่อมบารุง โดย
พิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance (TPM)
ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance
Prevention และ Breakdown Maintenance ทั้งนี้ องค์กรไม่จาเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4
องค์ประกอบ หากแต่ควรนาองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่
พบจากการทา Cause – and - Effect Analysis คือ เครื่องจักร/อุปกรณ์) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจากการทา 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
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การควบคุ ม การท างาน (ลั ก ษณะเดิ ม ) โดยใช้
Standard Operating Procedures (SPO)
การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยพิจารณาจาก
Best Practices
Preventive Maintenance
การใช้ระบบปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การปรับปรุงงานซ่อมบารุง
(Total Productive Maintenance)

Corrective Maintenance
Maintenance Prevention

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต
(Process Efficiency Improvement)

Breakdown Maintenance

ปรับอุปกรณ์
การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ (Minor Changes)
ปรับสภาวะแวดล้อม
การเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Replacements)
การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึ้น

รูปที่ 5-2 แนวทางการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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(2)

การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่กาหนดตามแนวทางที่กล่าวไปแล้วในข้อ (1) องค์กรตัดสินใจกาหนด
เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความสาเร็จ ในการกาหนดเป้าหมายมีอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กาหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิ จารณาข้อมูลในอดีต การกาหนด
เป้าหมายโดยวิธีนี้เป็นการกาหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให้องค์กรใช้ความพยายามอย่าง
เต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะไม่สามารถบรรลุ
สู่จุดหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด แต่องค์กรก็จะได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจากความ
พยายามดังกล่าว
แนวทางที่ 2 การใช้ค่าต่าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยทาได้ หรือการใช้ ค่าต่าสุด
ในแผนภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ พลั ง งานที่ ใ ช้ กั บ ตั ว แปร (driver)
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้าที่ผลิตได้
ดังแสดงในรูปที่ 5-3 เส้นทึบเป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีตในขณะที่เส้นปะเป็น
เส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงานที่ต่าสุด และเป็นเส้นกาหนดเป้าหมายอนุรักษ์พลังงาน
นั่นเอง

(ค่าเฉลี่ย)
( ป้ าหมาย)

รูปที่ 5-3 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้าที่ผลิตได้
แนวทางที่ 3

การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarking)
: วิธีนี้ เป็ นการใช้ค่า ที่ดี ในล าดั บถัด ไป เพื่ อน ามากาหนดเป็ นเป้ าหมายของอุป กรณ์
ตัวอย่างเช่น จากผลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่ า
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค่า
เท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ค่าที่ดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองค์กรอาจ
กาหนดเป้าหมายให้ค่าการใช้พลังงานจาเพาะที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.29 GJ/Ton เป็นต้น

ในการจัดทาทั้ งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น คณะทางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะผูบ้ ริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและข้อเสนอแนะ โดย
การนาข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ พลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทาขึ้นไว้แล้วในบทที่ 4 มาใช้พิจารณาประกอบการจัดทาเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
โดยในการจัดทาเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัดความสาเร็ จของ

3-27

ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

การดาเนินการ มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งกาหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่กาหนดไว้เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งจากสถิติข้อมูลในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนามาตรการจัดการพลังงานนี้มาทดลองใช้
กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้นที่ไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5-10 เทียบกับการใช้พลังงาน
ทั้งหมด ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมควรตั้งเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานให้มีการประหยัดได้อย่าง
น้อยร้อยละ 7 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด

(3)

วิธีการจัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับการจัดทาแผนอนุรักษ์พลังงานนั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีวิธีการจัดการพลังงานขึ้น
ในองค์กรก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน ดังนั้นแผนอนุรักษ์
พลังงานควรประกอบไปด้วย
(3.1) แผนปฏิบัติการในการดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(3.2) แผนประชาสัมพั น ธ์ที่เกี่ ยวกับ การอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อกระตุ้น หรือปลูกจิต สานึก ด้านอนุรัก ษ์
พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรอย่างเหมาะสม
(3.3) แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และ ความเข้าใจ
ด้านอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ แผนอนุรักษ์พลังงานที่ดี ต้องแสดงรายชื่อและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่จะดาเนินการ ระยะเวลา
งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการ และผู้รับผิดชอบในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ
(4) วิธีการจัดทาแผนการฝึกอบกรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานควรจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเป้าหมายของผู้อบรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม และผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม

รายละเอียดในการจัดทาเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามที่กาหนดในรายงานการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุมหรือ
รายงานการจัดการพลังงานสาหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง
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5.3

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. กาหนดและจัดทาเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อกาหนด
2. ดาเนินการวางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
3. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและกิจกรรม
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทาประวัติการฝึกอบรมของพนักงานทุก
คน
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
หน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือกับคณะทางานในการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งเข้าร่วมฝึกอบรม
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
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ขั้นตอนที่ 6
การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน
6.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานที่จัดทาขึ้นตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

6.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด

ภายหลังจากที่เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน
การอนุมัติจากเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารสูงสุดแล้ว คณะทางานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้
มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึก อบรมฯ รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงาน
หรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ คณะทางานจะต้องดาเนินการค้นหา
สาเหตุว่าทาไมการดาเนินงานจึงไม่ประสบผลตามที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงให้การทางาน
บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะทางานควรดาเนินการดังนี้
(1) ควบคุมให้มีการดาเนินมาตรการตามระยะเวลาที่กาหนดในแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ โดยการให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการดาเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคอย่างสม่าเสมอ โดยการรายงาน
ความก้าวหน้าอาจระบุในรูปของเปอร์เ ซ็นต์ของผลสาเร็จในการดาเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน
ดาเนินการ ในกรณีที่มีความจาเป็น
(2) ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการ
ฝึกอบรมฯที่กาหนดไว้
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(3) หากมาตรการใดมีการดาเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย อาจใช้วิธีที่เรียกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone Diagram) ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่
6.1) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสรุปผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ในรายงานผลการดาเนินงานต่อไป
(4) สาหรับมาตรการที่ดาเนินการแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ คณะทางานต้องจัดให้มีการดาเนินการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนฯ ทั้งนี้อาจมอบหมายให้พนักงานที่รับผิดชอบมาตรการนี้เป็นผู้ควบคุม
การตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะทางานอีกทีหนึ่ง
(5) การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว ให้รวมทั้งการตรวจสอบ
และวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรทาเป็นประจา อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดทา
เป็ น รายงานเสนอให้ เ จ้ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้ า ของอาคารควบคุ ม ทราบ โดยในรายงานดั ง กล่ า วต้ อ ง
ประกอบด้วย



ผลสรุปการติดตามการดาเนิน การของมาตรการอนุ รักษ์พลั งงาน โดยระบุชื่อมาตรการอนุ รักษ์ พลังงาน
สถานภาพการดาเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกตามมาตรการด้านไฟฟ้าและ
มาตรการด้านความร้อน โดยระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาเนินการแต่ละมาตรการ ระยะเวลาการดาเนินการแต่ละ
มาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง สถานภาพการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุนตามแผนและเงิน
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดาเนินการ และความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ


ผลสรุปการตรวจติดตามการดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย
ระบุชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สถานภาพการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินการ (ถ้ามี) และจานวนผู้เข้าอบรม
รายละเอียดในการจัดทารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามที่กาหนดในรายงานการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุม หรือรายงาน การจัดการพลังงาน
สาหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง
























รูปที่ 6-1 ตัวอย่างไดอะแกรมแบบก้างปลา
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6.3

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ
รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากั บ และดู แลให้ มีก ารดาเนิ นการตามแผนอนุ รัก ษ์พ ลังงาน และแผนการฝึก อบรมฯ รวมทั้ งตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมฯของฝ่ายหรือ
แผนกที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการดาเนินการ
4. จัดทารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบั ติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงานรวมถึง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
หน้าที่ของพนักงาน
ให้ความร่วมมือกับคณะทางานในการตรวจสอบการดาเนินการตามเป้าหมายและแผน สาหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด าเนิ น มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน รวมทั้ งการฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน และรายงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินการให้คณะทางานทราบเป็นระยะ
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ขั้นตอนที่ 7
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัด
การพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กาหนดอย่างเหมาะสม
เป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

7.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด
การปฏิบัติตามข้อกาหนดในบทที่ 7 นี้ ให้พิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานขององค์กร
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้นว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน และดาเนินการจัดการพลั งงานที่จัดทาขึ้น
หรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กร สาหรับช่วงเวลาและความถี่
ในการตรวจติดตามนั้นต้องกาหนดให้เหมาะสมและสม่าเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติดตามนั้นสามารถกาหนดขึ้นเองโดย
องค์กร แต่ควรทาเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินฯนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจใน
วิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะทาการประเมิน การดาเนินการตรวจติดตาม
ภายในควรกาหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินที่แน่นอน
ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะทางานด้านการจัดการพลังงานควรดาเนินการดังนี้
(1) ดาเนินการประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองค์กร พร้อมทั้งกาหนดวาระการทางานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะ
ผู้ตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งอาจประกอบด้วยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้
ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมและอัตรากาลังคนขององค์กรนั้น
(2) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ และเผยแพร่ให้พนักงาน
ขององค์กรรับทราบ (ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ อยู่ในรูปที่ 7.1)
(3) ข้อกาหนดของการจัดการพลังงานที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมีหัวดังนี้
ก. การจัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ค. การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ฉ. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ซ. การทบทวนวิเคราะห์และแก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามข้อ (3) ให้ดาเนินการโดยการประเมิน
ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ที่คณะทางานด้านการจัดการพลังงานจัดทาขึ้น หรือจัดเก็บ เช่น
แผนการฝึกอบรม เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น
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ข.

จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์
หรื อ ให้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น ต้ น การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ จะเป็นลักษณะของการ
ตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลักฐาน และเอกสาร
หลั ก ฐานนั้ น มี แ ล้ ว ครบถ้ ว นหรื อ ไม่ พร้ อ มทั้ ง
คณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเสนอข้อปรับปรุงหรือ
เ ส น อ แ น ะ ใ น ก ร ณี ที่ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด
การพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการที่กาหนด
(5) ภ า ย ห ลั ง กา ร ต ร วจ ส อบ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ นกา ร จั ด
การพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจ
ประเมิ นฯ ต้อ งท าการสรุป ผลการตรวจติดตามและ
ประเมินวิธีการจั ดการพลังงานดังกล่าว พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อรับรองโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ
และจัดส่งให้กับคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ร่วมกันพิจารณาผลการ ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน เพื่อทาการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง โดย
มีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 8 ต่อไป
ทั้งนี้ ผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกล่าวที่คณะผู้ตรวจประเมินฯ จัดทาขึ้นตามข้อ
(5) ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในรายงานการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุมหรือรายงานการจัดการพลังงานสาหรับอาคาร
ควบคุม ซึ่งดูได้จากภาคผนวก ค และภาคผนวก ง

7.3

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
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2. กากับ ดูแล ให้มีการดาเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของคณะทางาน
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการดาเนินการตามข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
2. นาผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดาเนินการตรวจประเมิน
2. ดาเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กาหนด
3. ทาการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับ คณะทางานด้านการจัดการพลังงานและเจ้าของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่ของพนักงาน
เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯในการตรวจประเมินภายใน

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. .............................................................
ประธาน
2. .............................................................
คณะทางาน
3. .............................................................
คณะทางาน
4. .............................................................
คณะทางาน
5. .............................................................
คณะทางานและเลขานุการ
โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ทั้งหมดมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด
การพลังงานภายในองค์กร ทั้งนี้กาหนดให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ ชุดนี้มีระยะเวลาในการทางาน 2 ปี
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ...................... เป็นต้นไป
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
(เจ้าของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง)

รูปที่ 7-1 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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ขั้นตอนที่ 8
การทบทวน วิเคราะห์ และ แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
8.1

ข้อกาหนด

“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัด
การพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่ วงเวลาที่กาหนดอย่าง
เหมาะสมเป็นประจาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
(ที่มา: กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552)

8.2

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อกาหนด

การดาเนินการตามบทที่ 8 นี้ เป็นการดาเนินการที่ต่อเนื่องมาจากบทที่ 7 โดยนาผลการประเมินการจัดการพลังงานจาก
การตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสม จุดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
พลังงานขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินการตามข้อกาหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม หรือเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการดาเนินการ
โดยคณะทางานต้องทาการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานว่ามาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือ
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้นเป็นประจาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และกาหนดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุม
ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ประธานและคณะทางานด้าน
การจั ด การพลั ง งาน รวมทั้ ง ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องวิธีการจัดการพลังงาน คณะทางานด้านการจัดการพลังงานควรดาเนินการ
ดังนี้
(1) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดาเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจ้งให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
หรือตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ กาหนดเวลา และเข้าร่วมประชุม
(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการดาเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและรับทราบผล
การประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะทางาน และตัวแทนพนักงานทุกระดับ
จากหน่วยงานต่างๆ
(3) รวบรวมผลประเมินการดาเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร แล้วทาการสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวนการดาเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอนตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบในกรณีที่เห็นว่า
สมควรต้องมีการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวที่เกิดในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินการ
จัดการพลังงาน
(4) ในระหว่างการประชุมทบทวนและวิเคราะห์วิธีการจัดการพลังงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งในส่วนที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการดาเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการดาเนินการ
ใดๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน ก็ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมต่อไป สาหรับปัญหา
อุปสรรค หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
(5) ผู้บริหารระดับสูงควรนาข้อมูลที่ได้จากการประชุมทบทวนฯ ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานให้ดีขึ้น เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติในการทางานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได้จากการประชุม

ผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้นตามข้อ (3) ให้เป็นไปตามแบบที่
กาหนดในรายงานการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัดการพลังงานสาหรับอาคารควบคุม ซึ่งดูได้จาก
ภาคผนวก ค และภาคผนวก ง
8.3

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้ า ที่ และความรั บ ผิด ชอบของบุ ค ลากรต่า งๆ ที่ มี ต่อ การทบทวน วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. ควบคุมให้มีการดาเนินการทบทวนผลการดาเนินวิธีการจัดการพลังงาน
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดาเนินการจัดการพลังงาน
3. แสดงเจตจานงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
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หน้าที่ของคณะทางาน
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
2. ดาเนิ นการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไ ขข้อบกพร่อ งของการจั ดการพลังงานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการประชุมให้พนักงานทุกคนรับทราบ
หน้าที่ของพนักงาน
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบ
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บทสรุป
จากการปฏิบัติตามข้อกาหนดทั้ง 8 ขั้นตอนข้างต้น จะนาไปสู่การพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
อย่างไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานที่ดีนั้น จาเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์พลังงานที่
ยั่งยืน สิ่งสาคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานนั้นก็คือ การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึกด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งองค์กรจาเป็นต้องมีระบบการจัดทาเอกสารและฐานข้อมูลที่ดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการจัดการพลังงาน
ในการประเมินการจัดการพลังงานนั้น นอกจากการตรวจประเมินภายในโดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ที่องค์กรจัดให้มีขึ้น
แล้ว วิธีการจัดการพลังงานยังจาเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานของผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.
(ผู้ตรวจประเมินภายนอก) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
นอกจากนี้องค์กรต้องจัดทารายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรอง พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
พัฒนาและนา
วิธีการจัดการพลังงานไปใช้
จัดทา
รายงานการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบรายงานโดย
ทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขนึ้
ทะเบียนกับ พพ.
ส่งรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
(ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี)

นาส่งด้วยตนเอง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน

รายงาน + CD

รายงาน + CD

ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 3 การจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทารายงานการจัดการพลังงานเพื่อจัดส่งให้อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้อมูล พร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 1 ถึงบทที่ 8
โดยรายงานการจัดการพลังงานดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบพลังงาน ซึ่งจะพิจารณาจาก
เอกสารและหลักฐานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดทาขึ้นตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการดาเนินการจัด
การพลังงาน และอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์พนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม นั้นได้ดาเนินการจัดการพลังงานจริง และในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนมาก
น้อยเพียงใด ควรต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดาเนินการจัดทาและส่ง
รายงานการจัดการพลังงานตามแนวทาง ดังนี้
(1) จัดทารายงานการจัดการพลังงานให้มีรายละเอียดของข้อมูลการดาเนินการจัดการพลังงานตามรูปแบบ และรายงาน
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในรายงานการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานควบคุม หรือรายงานการจัดการพลังงานสาหรับ
อาคารควบคุม ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค และภาคผนวก ง ตามลาดับ
(2) จัดหาผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อตรวจสอบและ
รับรองรายงานการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้นตามข้อ (1) โดยในการตรวจสอบและรับรองรายงานดังกล่าว ผู้
ตรวจสอบพลังงานต้องจัดทารายงานและจัดส่งให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ดังนี้
(2.1) รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check List)
(2.2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดส่งรายงานต่าง ๆ ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วย รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รายการตรวจสอบการ
จัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงานตามวิธีการจัดส่งรายงานฯ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
เจ้า ของโรงงานควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุมต้ องจั ดท ารายงานการจั ดการพลังงาน และจั ดส่งรายงานผลก าร
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ดาเนินการโดยผู้ตรวจสอบพลั งงานที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่ในปีที่
ล่วงมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดาเนินการจัดการพลังงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าว
ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป โดยรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่จัดส่งให้ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนั้น ต้องประกอบด้วย รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงาน
ช่องทางสาหรับการนาส่งรายงานดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) นาส่งด้วยตนเอง
(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน และจ่าหน้าซองนาส่ง
ถึง
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทั้งในกรณี ที่เ ป็น การนาส่งรายงานด้ วยตนเองหรื อ จัด ส่งทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ยน ต้ องแนบแผ่ น CD ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ของรายงานมาด้วย
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

บทที่ 4
การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน
(Energy Management Report)

ความสาคัญ
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ระบุให้ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ต้องดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน ดังรายละเอียดในบทที่ 3 และต้องจัดทารายงานการจัดการพลังงาน
รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานผู้ตรวจสอบพลังงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ. ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (นาส่ง 1 ครั้งต่อปี) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การจัดเตรียมและบันทึกข้อมูล ลงในแบบบันทึก รวมถึงการจัดทารายงานการจัดการพลังงานจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
เพราะรายงานดังกล่าวต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบพลังงาน จึงจะ
สามารถนาส่งให้แก่ พพ. เพื่อตรวจรับได้

วัตถุประสงค์
1.
2.

บอกขั้นตอนวิธีการจัดทารายงานการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
อธิบายวิธีการจัดเตรียมและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

4.1 บทนา
รายงานการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย 8 บท ซึ่งมีเนื้อหาเป็นรายละเอียดการดาเนินงานตามวิธีการจัดการพลังงานทั้ง
8 ขั้นตอน นอกจากนี้ในส่วนแรกของรายงานยังมีข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน/อาคารเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการตรวจสอบ
รับรองด้วย
เนื้อหาของรายงานการจัดการพลังงาน
รายงานการจัดการพลังงานต้องประกอบด้วยเนื้อหาส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
บทที่ 1 คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
บทที่ 2 การประเมินสถานการณ์จัดการพลังงานเบื้องต้น
บทที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 5 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 6 การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 7 การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน
บทที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
โดยรายละเอียดการจัดเตรียม/บันทึกข้อมูล และจัดทารายงานแต่ละส่วนดังกล่าวข้างต้น มีดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4.2 ข้อมูลเบื้องต้น
สาหรับโรงงานควบคุม
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4-3

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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สาหรับอาคารควบคุม
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4.3 คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
นาเสนอผลการดาเนินการตั้งคณะผู้รั บผิดชอบในการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาดังต่อไปนี้
1) โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1) ให้ระบุโครงสร้างของคณะทางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
1.2) ให้ระบุอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
2) ให้ระบุวิธีการเผยแพร่คณะทางานด้านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็
ได้)
3) เอกสารประกอบการดาเนินการเกี่ยวกับคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
3.1) ให้ใส่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
3.2) ให้ใส่เอกสารเผยแพร่คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
(ดูตัวอย่างเนื้อหาส่วนนี้ในภาคผนวก ข ตัวอย่างรายงานการจัดการพลังงาน บทที่ 1)

4-9

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4.3 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
น าเสนอผลการด าเนิ น การประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั งงานเบื้ อ งต้ น ของโรงงานควบคุ ม /อาคารควบคุ ม ซึ่ ง
ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) วิธีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น ระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้นของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม โดยใช้ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Matrix, EMM)
2) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงการประเมินสถานะการจัดการพลังงานเบื้องต้น
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4.4 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
นาเสนอผลการดาเนินการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาดังต่อไปนี้
1) การจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงาน นาเสนอรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน เช่น การจัดประชุม การสารวจความคิดเห็นจากพนักงานโดยใช้แบบสอบถาม เป็นต้น
2) รายละเอียดการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานในองค์กร เช่น
ประกาศเรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน แบบสารวจความเห็นเรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4.5 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
นาเสนอผลการดาเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม โดยแบ่งเป็น 3
ระดับคือ
1) การประเมินระดับองค์กร
2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์/การบริการ
3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) แนวทางการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
2) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

สาหรับโรงงานควบคุม
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ตัวอย่าง กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงาน

การผลิต
35%

แสงสว่ าง
20%

อัดอากาศ
12%

ปรั บอากาศสานั กงาน
15%

ทาความเย็น
18%
รูปที่ 4-1 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ขนส่ งและไฟฟ้าสารอง
29%

ไอนา้
71%
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

สาหรับอาคารควบคุม
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4-29

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

อื่น ๆ
23%
ไฟฟ้า
แสงสว่ าง
22%

ปรับอากาศ
แบบรวมศูนย์
40%
ปรับอากาศ
แบบแยกส่ วน
15%
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ไฟฟ้าสารอง
0.002%

ไอนา้
99.998%
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4.6 การก าหนดเป้ าหมายและแผนอนุรัก ษ์พลั งงาน แผนการฝึ กอบรมและกิ จกรรมส่ งเสริมการอนุรัก ษ์
พลังงาน
นาเสนอผลการดาเนินการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) แนวทางการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
3) หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4-50

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

4.8 การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
นาเสนอผลการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยรายงาน หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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4.9 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
นาเสนอผลการดาเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร รายงานผลการตรวจประเมินภายในองค์กร และหลักฐานหรือ
เอกสารต่างๆ ที่แสดงผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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4.10 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน
น าเสนอผลการด าเนิ น การทบทวน วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของระบบการจั ด การพลั ง งาน
ซึ่งประกอบด้วยรายงาน/เอกสารแสดงผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน
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บทที่ 5
กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลสาเร็จ
(Successful Case Study in Energy Management)
องค์ประกอบหลักที่สำคัญเพื่อให้กำรดำเนินงำนในกำรจัดทำและดำเนิน กำรตำมระบบกำรจัดกำรพลังงำนให้สำเร็จไปได้
ด้วยดีมีดังนี้

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร
หน้ำที่ที่สำคัญของผู้บริหำรในระบบกำรจัดกำรพลังงำน คือ กำรประยุกต์ใช้แนวคิดของกำรบริหำรงำนที่มีอยู่เดิมให้เข้ำกับ
กำรดำเนินงำนด้ำนพลังงำนและกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต่อกำรจัดทำระบบ ระยะเริ่มต้นของกำรจัดทำ ผู้บริหำรควรสื่อสำรให้
พนักงำนทรำบถึงควำมสำคัญของประเด็นเหล่ำนี้
- ควำมสำคัญของกำรจัดกำรพลังงำนที่มีต่อองค์กรโดยชี้ให้เห็นว่ำกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและช่วยพัฒนำองค์กร
- ควำมพยำยำมที่จะรวมระบบกำรจัดกำรพลังงำนเข้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน เช่น กำร
ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรจัดส่ง กำรจัดกำรสำนักงำนและอื่นๆ
- กำรมองปัญหำและหำโอกำสในกำรพัฒนำองค์กรโดยพิจำรณำจำกปัญหำที่พบจำกนั้นป้องกันและแก้ไขที่สำเหตุของ
ปัญหำเหล่ำนั้น
การปรับปรุงการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
องค์กรควรพิจำรณำแก้ไขข้อบกพร่องกำรดำเนินงำนทำงด้ำนพลังงำนโดยหำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำและพยำยำมแก้ไขที่
สำเหตุนั้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดขึ้นซ้ำอีก
ระบบการจัดการพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการดาเนินธุรกิจขององค์กร
ระบบกำรจัดกำรพลังงำนที่มีประสิทธิภำพจะต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม จำกเหตุผลดังกล่ำวระบบที่จัดทำขึ้นควรจะมีควำมยืดหยุ่นและง่ำยซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสำมำรถ
เข้ำใจได้
ระบบการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร
แนวทำงกำรดำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำนควรสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งสำมำรถทำได้โดย
- กำรสร้ำงควำมตระหนักในเรื่องกำรประหยัดพลังงำนโดยเริ่มจำกอย่ำงง่ำย
- ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำรพลังงำนที่จัดทำขึ้น
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ระบบกำรจัดกำรพลังงำนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรจะสำมำรถสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ
ขององค์กรได้
การมีส่วนร่วมและจิตสานึกของพนักงาน
อุปสรรคที่สำคัญประกำรหนึ่งสำหรับกำรดำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำน คือ พนักงำนขำดควำมเข้ำใจ พนักงำนบำงส่วน
อำจเข้ำใจว่ำกำรดำเนินระบบนี้เป็นกำรเพิ่มภำระของตนเอง และเป็นกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยขององค์กรซึ่งจะทำให้พนักงำนไม่อยำกมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินระบบนี้
ในกำรแก้ไขปัญหำนี้ องค์กรควรทำควำมเข้ำใจหรือสร้ำงจิตสำนึกกับพนักงำนในประเด็นเหล่ำนี้
- ควำมสำคัญของกำรดำเนินระบบ
- หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนในกำรจัดทำ และดำเนินกำรตำมระบบ
- ประโยชน์ของระบบที่องค์กรจะได้รับ เช่น ปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้ใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำมำกขึ้น กำรลดปัญหำ
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศที่กระทบกับควำมเป็นอยู่ของพนักงำน กำรลดต้นทุนในกำรผลิต
- ประโยชน์ของระบบที่พนักงำนจะได้รับ
- ควำมภำคภูมิใจในองค์กรที่เป็นผู้นำด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
- ฯลฯ
กำรนำคณะเจ้ำหน้ำที่ หรือพนักงำนในองค์กรไปศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่ประสบผลสำเร็จด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ก็เป็นอีก
แนวทำงหนึ่งที่จะช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิดขึ้น ดังตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่ประสบผลสำเร็จ ดังต่อไปนี้

5.1 กลยุทธ์ในการสร้างความมีส่วนร่วมในองค์กร

กรณีศึกษำศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) ปัจจุบันคือ สำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) : National Science
and Technology Development Agency , NSTDA
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชำติ
(เนคเทค) คว้ ำ สุ ด ยอดรำงวั ล ด้ ำ นกำรจั ด กำรพลั ง งำน เป็ น ปี ที่ 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 ที่ช่วยกั นสนับสนุนและผลักดันเพื่อมุ่งไปสู่...
NECTEC Go Green ผ่ำนกลไกสำคัญ คือ ทีมงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ของอำคำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้บริหำรให้ดำเนินงำนอนุรักษ์พลังงำนให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรส่งเสริมกำรอนุรั กษ์
พลังงำน พ.ศ. 2535 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิจัยและพัฒนำ ด้ำนผู้ดูแลห้อง Server ด้ำนส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วม ด้ำนสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ และด้ำนเทคนิค ได้ร่วมกันดำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด โดย
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และต่อยอดควำมรูภ้ ำยในศูนย์ฯ 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

นอกจำกนี้ ทีมงำนยังได้นำงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มำต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้
เกิดกำรลดใช้พลังงำนและประยุกต์ใช้งำนจริงภำยในอำคำร อำทิ อุปกรณ์ Motion Sensor ควบคุมกำรเปิด- ปิดไฟแสงสว่ำงใน
ห้องน้ำ และไฟแสงสว่ำงบริเวณพื้นที่ทำงเดินส่วนกลำงของอำคำร ระบบระบำยควำมร้อนชุด Condensing Unit ระบบปรับ
อำกำศ พัฒนำหลอดไฟชนิด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับไฟส่องสว่ำงกระจกในห้องน้ำ พัฒนำระบบบริหำรกำรประชุม
เพื่อลดกำรใช้กระดำษในกำรประชุมของสำนักงำน เป็นต้น
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จำกกำรดำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนในช่วงปี 2552 – 2554 ส่งผลให้
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนลงได้คดิ เป็นมูลค่ำ 1,470,000 บำท ลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์กว่ำ 305 ตัน โดยใช้เงินลงทุน 339,230 บำท
ซึ่งผลงำนต่อเนื่องจำกรำงวัลดังกล่ำว กระทรวงพลังงำนได้ส่งผลงำนของ
เนคเทคเข้ำประกวดผลงำนด้ำนพลังงำนทด แทนและกำรอนุรักษ์พลังงำนดีเด่น
ระดับภูมิภำคอำเซียน หรือ “ASEAN Energy Awards 2011” ณ เมืองบันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไนดำรุสลำม (ระหว่ำงวัน ที่
20-22 กันยำยน 2554) โดยผลปรำกฏ ว่ำตัวแทนผูเ้ ข้ำประกวดจำกประเทศไทย สำมำรถคว้ำรำงวัลมำครองได้อย่ำงน่ำภำคภูมิใจ
ถึง 13 รำงวัล จำกรำงวัล ASEAN ทั้งหมด 33 รำงวัล โดยผลกำรประกวด ASEAN Energy Awards 2011 ประเภท อนุรักษ์
พลังงำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนดีเด่น ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ หรือเนคเทค ได้รับรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
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สำหรับกำรประชุมของกลุ่มชนคนเรียนรู้ (CoPs) มีเทคนิคพื้นฐำนที่ควรทรำบดังต่อไปนี้
1. ไม่มผี ู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม (แต่ผบู้ ริหำรให้ควำมสำคัญและสนับสนุนในกิจกรรมหลัก)
2. ทุกคนในที่ประชุมต้องเสนอควำมเห็น
3. ไม่ต้องมีรูปแบบที่เป็นทำงกำร เช่น วำระกำรประชุม ประธำนในที่ประชุม รำยงำนกำรประชุม เป็นต้น
4. ในกลุ่มจะต้องประกอบด้วยตัวแทนจำกฝ่ำยต่ำงๆ คละเคล้ำกันไป
5. ใช้เวลำประมำณไม่เกิน 2 เดือน/ครั้ง/เดือน
ดังนั้น กำรมี CoPs จะทำให้พนักงำนเกิดกำรมีส่วนร่วม และมำตรกำรหรือแนวคิดที่เสนอ ก็มำจำกพนักงำนระดับล่ำงซึ่ง
จะทำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำไม่ได้ถูกบังคับให้ทำ อย่ำงไรก็ตำม กำรให้ควำมรู้ในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยอำจมี
รูปแบบในหลำยลักษณะ เช่น กำรจัด Walk rally ด้ำนพลังงำน เป็นต้น
เมื่อพนักงำนเริ่มมีส่วนร่วม ขั้นตอนต่อไปก็คือ กำรจัดกำรประกวดแข่งขันประหยัดพลังงำน โดยเป็นกำรแข่งขันกับตัวเอง
เนื่องจำกข้อจำกัดและพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนของแต่ละแผนกและแต่ละชั้นต่ำงกัน เมื่อได้ผู้ชนะที่มีกำรใช้พลังงำนต่ำสุดแล้ว ก็จะ
มีกำรจัดกิจกรรมให้รำงวัลและรับประทำนอำหำรว่ำงร่วมกัน โดยมีผู้บริหำรเข้ำร่วม และทำให้พนักงำนรู้สึกถึงคุณค่ำทำงจิตใจ
มำกกว่ำสิ่งของเหล่ำนี้ เป็นต้น
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ตัวอย่ำงกิจกรรมต่ำงๆ ต่อไปนี้ เป็นกิจกรรมที่เพิม่ กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
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5.2 การบูรณาการระบบจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ระบบจัดกำรพลังงำนที่ยั่งยืน ต้องสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับกำรบริหำรงำนในปัจจุบันขององค์กรได้อย่ำงกลมกลืน โดยไม่
เป็นกำรสร้ำงควำมซ้ำซ้อนของหน้ำที่กำรทำงำนในปัจจุบันของบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ ในทำงตรงข้ำม ระบบจัดกำรพลังงำนยังจะ
สำมำรถที่จะช่วยให้กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยและคุณภำพกำรทำงำนในองค์กรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สำหรับระบบบริหำรจัดกำรที่
เป็นสำกลและสอดคล้องเป็นอย่ำงดีกับระบบจัดกำรพลังงำนคือ ISO14001 และ ISO9001
องค์ประกอบที่สำคัญในกำรบูรณำกำรระบบจัดกำรพลังงำนเข้ำกับระบบบริหำรงำนคุณภำพ 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 กำรแก้ไข กำรปฏิบัติกำรแก้ไขและกำรปฏิบัติป้องกัน
5.5.1 การวางแผน
กำรวำงแผนเป็นกำรแปลงนโยบำยพลังงำนสู่ กำรดำเนินกำรจึงเป็นกระบวนกำรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
สมรรถนะพลังงำนตำมที่องค์กรต้องกำร กำรวำงแผนเกิดจำกกำรใช้ข้อมูลต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก และเครื่องมือต่ำงๆ โดย
สรุปตำมรูปที่ 1 ต่อไปนี้
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รูปที่ 1 แนวคิดกระบวนกำรวำงแผนด้ำนพลังงำน
ข้อแนะนาการปฏิบัติ
ข้อมูลนาเข้าที่องค์กรต้องใช้ในการวางแผน
- บิลค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพลังงำนต่ำงๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำงๆ ค่ำก๊ำซหุงต้ม(LPG) ค่ำก๊ำซธรรมชำติ
(NG) ค่ำไอน้ำ และอื่นๆ
- ผังกระบวนกำรผลิต
- โครงสร้ำงขององค์กร
- รำยกำรเครื่องจักร
- ข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
- ตัวแปรที่ทำให้เกิดค่ำพลังงำนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น อุณหภูมิภำยนอก ยอดกำรผลิต เป็นต้น
- กำรใช้พลังงำนของอำคำรสำนักงำน
- กฏหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ
- นโยบำยพลังงำน
- และอื่นๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อย่างง่าย ตัวอย่ำงเช่น
- กรำฟ
- ตำรำง
- กำรเปรียบเทียบ (Benchmarks)
- แผนที่พลังงำน (Energy map)
- กำรบำรุงรักษำ
- ผังก้ำงปลำ
- ข้อกำหนดพลังงำน
- กำรวิเครำะห์ระยะคืนทุน
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และอื่นๆ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน
- ฐำนพลังงำนอ้ำงอิง
- ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน
- วัตถุประสงค์
- เป้ำหมำย และ
- แผนงำน
5.2.2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน
กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น องค์กรควรพยำยำมรวมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยเหล่ำนั้นเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะเป็นกำรรวมกำรบริหำรงำนด้ำนพลังงำนเข้ำ
กับแนวกำรบริหำรจัดกำรทั้งหมดขององค์กรที่มี เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปปฏิบัติในกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัด
กำรพลังงำนขององค์กรที่ดีนั้นควรให้เหมำะสมกับสภำพกำรดำเนินงำนขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบำยซึ่งแสดงถึงเจตนำและ
แนวทำงที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำย และเพื่อใช้และบริโภคพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ควรพิจำรณำถึงทำงเลือกด้ำน
เทคโนโลยี กำรเงินขององค์กร ข้อกำหนดด้ำนธุรกิจอื่นๆ และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อแนะนาการปฏิบัติ
 กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกบุคลำกรที่มำจำกแผนกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
บุคลำกรเหล่ำนี้ต้องเป็นผู้จัดทำแผนงำนและดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งกำรให้บุคลำกรจำกหลำย
หน่วยงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมจะเป็นกำรสร้ำงบทบำทและควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำน
 พยำยำมให้ผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย เพื่อให้ผู้บริหำรรับทรำบบทบำท
หน้ำที่ในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต่ำงๆ ในกำรดำเนินกำร เพื่อให้บรรลุผลที่กำหนดไว้ รวมถึงช่วยในกำรผลักดัน
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเข้ำไปในแผนกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
 ควรสื่อสำรวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยไปยังพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้ง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจและปฏิบัติ
ตำม
 วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น ควรจะสอดคล้องกับแผนงำนและแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยรวม รวมถึงควำมมุ่งมั่น
หลักในนโยบำยขององค์กร
 ควรให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงเป็นผู้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ / รับผิดชอบต่อแผนงำนกำรปรับปรุง
 ควรมีกำรสื่อสำรควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยให้กับพนักงำนในองค์กร
ได้รับทรำบเช่น รำยงำนควำมคืบหน้ำเหล่ำนั้นในกำรประชุมพนักงำน
 ควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนที่สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
แนวทางในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 ร่วมกันกำหนดโดยคณะทำงำนที่มีตัวแทนจำกหลำยหน่วยงำน
 พิจำรณำว่ำเอกสำรและข้อมูลใดที่จำเป็นต้องใช้ในกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมทั้งจัดเตรียมเอกสำร
และข้อมูลเหล่ำนั้นจัดทำรำยกำรวัตถุประสงค์และเป้ำ หมำย โดยสิ่งที่องค์กรต้องพิจำรณำถึงสำหรับ กำรกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ได้แก่
- ลักษณะปัญหำพลังงำนที่มีนัยสำคัญขององค์กร
- กฎหมำยและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีควำมเป็นไปได้ทำงด้ำนเทคโนโลยี
- ค่ำใช้จ่ำยเหมำะสมกับสถำนะขององค์กร
- สอดคล้องกับแผนงำนหรือเป้ำหมำยอื่นๆ ขององค์กร
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วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่จัดทำขึ้นควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
- Specific - มีลักษณะเฉพำะเจำะจง
- Measurable - สำมำรถตรวจวัดได้
- Agree-to -ได้รับควำมเห็นชอบจำกองค์กรและสอดคล้องกับนโยบำยขององค์กร
- Reasonable - สมเหตุสมผล และมีควำมเป็นไปได้
- Timeframe - กำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
กำหนดดัชนีวัดผลกำรดำเนินกำรของแต่ละวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดขึ้น
กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย

ตัวอย่ำงของวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
การทบทวน
วัตถุประสงค์
พลังงาน
กำรใช้น้ำมัน
ลดปริ ม ำณกำรใช้ น้ ำมั น
เชื้อเพลิงขององค์กร เชื้อเพลิงขององค์กร
กำรใช้น้ำมันให้ควำม เพิ่มอัตรำน้ำคอนเดนเสท
ร้อนแก่เครื่องผลิตไอ กลับมำใช้งำน
น้ำ
กำรใช้น้ำมันให้ควำม กำรฝึ ก อบรมผู้ ค วบคุ ม
ร้อนแก่เครื่องผลิตไอ หม้อไอน้ำ
น้ำ
กำรใช้เชื้อเพลิงจำก ล ด ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ก ำ ร ใ ช้
กำรขนส่ง
เชื้อเพลิงจำกกำรขนส่ง

เป้าหมาย

ลดปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ
องค์กร 10% เทียบกับปีฐำน 2554
เพิ่มอัตรำน้ำคอนเดนเสทกลับมำใช้
งำน เป็น 90% ภำยในเดือน
กุมภำพันธ์ 2555
ให้กำรฝึกอบรมผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
จำนวน 3 หลักสูตร ภำยในเดือน
กรกฎำคม 2555
ลดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้เชื้อเพลิง ภำยใน
เดือนสิงหำคม 2555 ลง 40% เทียบ
กับปีฐำน 2554
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ ลดปริ ม ำณกำรใช้ ไ ฟฟ้ ำ ขององค์ ก ร
ขององค์กร
10% เทียบกับปีฐำน 2554
ก ำ ร ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ ข อ ง ลดกำรใช้ พ ลั งงำนไฟฟ้ ำ ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของอำคำร
อำคำรสำนักงำน
ของอำคำรสำนักงำน
สำนักงำนลง 20% ภำยใน ธันวำคม
2555 เทียบกับปีฐำน 2554

ดัชนีชี้วัด

ระดับ

ปริ ม ำณกำรใช้ น้ ำมั น องค์กร
เชื้อเพลิง
อั ต รำน้ ำคอนเดนเสท หน่วยงำน
กลับ
จ ำนวนหลั ก สู ต รกำร หน่วยงำน
ฝึกอบรม
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ก ำ ร ใ ช้ หน่วยงำน
เชื้อเพลิงจำกกำรขนส่ง
ปริมำณกำรใช้พลังงำน องค์กร
ไฟฟ้ำ
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
หน่วยงำน

แผนงานด้านพลังงาน
จุดประสงค์หลักประกำรหนึ่งของกำรดำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำนคือ เพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ำนพลังงำนของ
องค์กรให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องกำรที่องค์กรจะดำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดขึ้นนั้น ควรมีกำรกำหนด
แผนกำรดำเนินงำนขึ้นมำรองรับหรือเรียกว่ำแผนงำนกำรจัดกำร แผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนควรกำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
และอนุมัติโดยผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งต้องมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนที่กำหนดขึ้น ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ แผนงำนที่ดีควรที่จะทำหน้ำที่ ในกำรแปลจุดมุ่งหมำยและควำมมุ่งมั่นขององค์กรออกมำอยู่ในรูปของขั้นตอน
ดำเนินกำรที่สำมำรถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้
กำรกำหนดแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนควรครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
- รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน
- ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
- งบประมำณ
- หน่วยงำนหรือผู้ที่รับผิดชอบ
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ข้อแนะนาในการปฏิบัติ
- พยำยำมกำหนดแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนให้สอดคล้องกับแผนงำนของระบบกำรจัดกำรอื่นที่มีอยู่เดิม เช่น
แผนงำนควำมปลอดภัย หรือแผนงำนคุณภำพเป็นต้น
- ควรให้พนักงำนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ในกำรกำหนดแผนงำนกำรจัดกำรรวมถึ งกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่กำหนด
ขึ้น
- สื่อสำรควำมคำดหวังและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนให้กับพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
- พิจำรณำทบทวนแผนงำนกำรจัดกำร เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริกำรที่อำจจะกระทบต่อ
กำรดำเนินแผนงำนกำรจัดกำร โดยอำจจะรวมกระบวนกำรทบทวนแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนเข้ำไปในขั้นตอนกำร
พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เดิมขององค์กร
- พยำยำมจัดทำแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนที่เข้ำใจง่ำยและไม่ซับซ้อน และดำเนินงำนโดยมุ่งเน้นกำรปรับปรุงผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนพลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง
- กำรดำเนินแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินธุรกิจสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรลดค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่องค์กร
- ในกรณีที่ วัต ถุประสงค์แ ละเป้ำ หมำยกำรจัดกำรพลังงำนต้อ งใช้ ระยะเวลำนำนกว่ำจะสำมำรถบรรลุผ ลสำเร็ จ
แผนงำนกำรจัดกำรควรรองรับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยดังกล่ำว สำมำรถจัดทำเป็นแผนงำนระยะสั้นและแผนงำน
ระยะยำว เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนในส่วนที่ทำได้ก่อนตำมแผนงำนระยะสั้น จำกนั้นจึงดำเนินกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนต่อตำมแผนงำนระยะยำว เพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยบรรลุผลสำเร็จในที่สุด
5.2.3 ความสามารถ การอบรม และความตระหนัก
องค์ ก รควรก ำหนดขี ด ควำมสำมำรถและกำรฝึ ก อบรมที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ ำ บุ ค ลำกรสำมำรถบรรลุ ไ ด้ ถึ งขี ด
ควำมสำมำรถที่กำหนด องค์กรมักจะเกิดกิจกรรมเหล่ำนี้ขึ้นมำ อำทิเช่น กำรสอนงำน กำรอบรมข้ำมฝ่ำย กำรปรับหน้ำที่งำน กำร
โอนย้ำย กำรเปลี่ยนข้อกำหนดของงำน และกำรอบรมเชิงเทคนิค โดยองค์กรอำจใช้ เครื่องมือบำงอย่ำงนำมำช่วย เช่น แผ่น
ประกำศ กำรอบรม กล่องข้อเสนอแนะ กำรประชุม และอื่นๆ
พนักงำนทุกคนควรมีบทบำทในกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรพลังงำน เพื่อให้แนวทำงปฏิบัติของพนักงำน
ในองค์กรเป็นไปในแนวทำงเดียวกันนั้น พนักงำนทุกคนควรจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้
- นโยบำยพลังงำน
- ฐำนพลังงำนอ้ำงอิงและดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน
- บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำน
- แนวทำงกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ
- ควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิงำนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน
อย่ำงไรก็ตำม พนักงำนแต่ละคน แต่ละแผนก มีบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในระบบกำรจัดกำรพลังงำนที่แตกต่ำง
กัน ดังนั้น องค์กรจึงควรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม และจัดกำรฝึกอบรมที่เฉพำะเจำะจง และเหมำะสมกับควำมต้องกำรของ
พนักงำนแต่ละคนในแต่ละระดับขององค์กร อย่ำงไรก็ดีกำรฝึกอบรมเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึก และ
ควำม สำมำรถของพนักงำน นอกเหนือไปจำกควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่มีอยู่เดิมของพนักงำน นอกจำกนี้ องค์กรควรจัดทำเกณฑ์
กำรประเมินควำมรู้และควำมเข้ำใจของพนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรจัด
กำรพลังงำนที่รุนแรง
ข้อแนะนาในการปฏิบัติ
ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกในกำรจัดทำแผนกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนคือกำรวิ เครำะห์ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม ใน
กำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในฝึกอบรมของพนักงำนควรวิเครำะห์ทั้งควำมจำเป็นในดำรฝึกอบรมทั่วไปและควำมจำเป็นในกำร
ฝึกอบรมเฉพำะของพนักงำนแต่ละคน โดยคำถำม เหล่ำนี้ช่วยในกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม เช่น
- ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนหรือระบบกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรที่พนักงำนควรจะทรำบมีอะไรบ้ำง
- งำนที่พนักงำนทำอยู่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนพลังงำนอะไรบ้ำง
- อะไรคือกระทบที่เกิดตำมมำ ถ้ำพนักงำนไม่ปฏิบัติตำมวิธีปฏิบัติงำนเหล่ำนั้น
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วิธีปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนอะไรบ้ำงที่ต้องดำเนินกำร
ในกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถให้กับพนักงำนอำจจะเริ่มต้นจำกกำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมำย
ควรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในฝึกอบรมให้กับพนักงำนระดับผู้จัดกำร และบุคลำกรภำยใน ที่จะทำหน้ำที่เป็นวิทยำกร
ฝึกอบรมพนักงำนระดับปฏิบัติกำรในเรื่องต่ำงๆ เนื่องจำกในบำงหัวข้อนั้นผู้จัดกำร/ วิทยำกรภำยในควรได้รับกำร
ฝึกอบรม และมีประกำศนียบัตรรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถก่อนที่จะมำสอนพนักงำน
ในกรณีที่มีพนักงำนชั่วครำวเข้ำมำทำงำน องค์กรต้องทำกำรวิเครำะห์ควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำน
ชั่วครำวเหล่ำนั้นด้วย รวมถึงควำมตระหนักในด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนด้วย
จัดกำรฝึกอบรมระบบกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นให้แก่พนักงำนในระดับหัวหน้ำงำน และจัดเก็บบันทึกกำรฝึกอบรม
ไว้เป็นหลักฐำน

5.2.4 การควบคุมการปฏิบัติ
กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง แนวทำงในกำรควบคุมกำรดำเนินงำนซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของเอกสำร ที่แสดงถึง
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรหรือข้อห้ำมและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้ำนพลังงำนที่สำคัญขององค์กรและสำมำรถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งในกำรจัดทำกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนนั้น เริ่มต้นจำกกำรระบุกิจกรรมที่
จำเป็นต้องควบคุมโดยสำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะด้ำนพลังงำนที่มีนัยสำคัญ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง จุดมุ่งหมำยในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน มีดังต่อไปนี้
- เพื่อให้กำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนพลังงำนและวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำน
ขององค์กร
- เพื่อทำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ได้มีกำรดำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
- เพื่อให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
- เพื่อเป็นกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ข้อแนะนาในการปฏิบัติ
เริ่มจำกกำรทบทวนด้ำนพลังงำนที่มีนัยสำคัญ และทะเบียนควำมต้องกำรในกฏหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
พิจำรณำว่ำกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมใดขององค์กรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนพลังงำน และเกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน จำกนั้นพิจำรณำถึงกำรกำหนดวิธีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้ำนพลังงำนเหล่ำนั้นเพื่อ
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย
องค์กรสำมำรถใช้ Flow Chart กระบวนกำรผลิต ที่ทำขึ้นในขั้นตอนกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นเพื่อ
ช่วยในกำรพิจำรณำคัดเลือกกิจกรรมที่ควรมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
- กิจกรรมที่ถูกระบุว่ำต้องมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ควรมีควำมสอดคล้องกับกำรใช้พลังงำนและปริมำณกำรใช้
พลังงำนที่มีนัยสำคัญ และวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย สมรรถนะด้ำนพลังงำนขององค์กร
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ใดต้องมีกำรบำรุงรักษำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำรใช้พลังงำนและปริมำณกำรใช้พลังงำน
ที่มีนัยสำคัญ และวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยสมรรถนะด้ำนพลังงำนขององค์กร
- ระบบกำรจัดกำรพลังงำนไม่ได้กำหนดจำนวนของเอกสำรวิธีปฏิบัติงำนที่องค์กรจะต้องจัดทำขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
องค์กรควรพยำยำมระบุกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้ครอบคลุมกำรใช้พลังงำนและปริมำณ
กำรใช้พลังงำนที่มีนัยสำคัญ
5.2.5 ความไม่สอดคล้อง การแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติป้องกัน
ข้อบกพร่องของระบบกำรจัดกำรพลังงำนหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด หมำยถึง
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน
- กำรไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนด ของระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
องค์กรมีโอกำสที่จะค้นพบปัญหำจำกกำรดำเนินระบบขององค์กรเอง (โดยเฉพำะในช่วงเริ่มต้นของกำรดำเนินระบบ) โดย
อำศัยกำรตรวจประเมิน กำรติดตำมและตรวจวัด หรือกิจกรรมอื่นๆ นอกจำกนี้ระบบกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรก็จำเป็นต้อง
5-14

ตอนที่ 1 บทที่ 5 กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลสาเร็จ

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ได้รับกำรปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปและเติบโตขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรพลังงำน
ต้องมีกระบวนกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำ
- มีกำรบ่งชี้และสืบสวนปัญหำ (รวมถึงสภำพที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย)
- มีกำรบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหำ
- มีกำรกำหนดและดำเนินกำรตำมมำตรกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำ
- มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรแก้ไข และมีกำรตรวจสอบถึงประสิทธิภำพของกำรแก้ไขเหล่ำนั้น
สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน และข้อบกพร่องอื่นๆ ในระบบ ต้องได้รับกำรวิเครำะห์เพื่อให้
เข้ำใจถึงรูปแบบและแนวโน้มของกำรเกิด กำรวิเครำะห์หำต้นเหตุของกำรเกิดสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดจะทำให้องค์กรสำมำรถ
ทำกำรป้องกัน
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคตโดยทั่วไปแล้ว กำรป้องกันปัญหำจะมีค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรแก้ไขภำยหลังจำกที่ปัญหำได้
เกิดขึ้นแล้ว (หรือภำยหลังจำกที่ปัญหำได้เกิดขึ้นซ้ำอีก) กำรพิจำรณำป้องกันปัญหำจึงเป็นโอกำสของกำรปรับปรุงองค์กร
ข้อแนะนาในการปฏิบัติ
องค์กรต้องกำหนดแนวทำง วิธีกำร อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบสำหรับกระบวนกำรดังต่อไปนี้
บ่งชี้ปัญหำ ซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน ได้แก่
- สิ่งที่เกิดหรืออำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนพลังงำน
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย
- สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนและแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำน
- กำรดำเนินแผนงำนกำรจัดกำรพลังงำนไม่เสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดไว้ เช่น เอกสำรวิธีกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ
- กำรดำเนินงำนที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยพลังงำน
สืบสวนเพื่อบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหำ ซึ่งต้นเหตุของปัญหำที่พบส่วนใหญ่ได้แก่
- กำรสื่อสำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ
- กระบวนกำรที่บกพร่องหรือผิดพลำด
- อุปกรณ์ชำรุด (หรือขำดกำรซ่อมบำรุง)
- ขำดกำรฝึกอบรม
- ขำดควำมเข้ำใจในข้อกำหนดของระบบกำรจัดกำรพลังงำน
- ควำมล้มเหลวในกำรควบคุมให้พนักงำนปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่กำหนด
- กำรปฏิบัติกำรแก้ไขไม่สำมำรถจัดกำรที่ต้นเหตุของปัญหำ
กำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกัน ซึ่งมำตรกำรแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดต้องมีลักษณะดังนี้
- สำมำรถจัดกำรต้นเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด
- เหมำะสมกับควำมรุนแรงของปัญหำและเพียงพอกับผลกระทบพลังงำนที่เกิดขึ้น
องค์กรสำมำรถรวมบำงส่วนของกำรทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรและกระบวนกำรปฏิบัติกำรแก้ไขเข้ำด้วยกันได้ โดยใช้ช่วงเวลำ
หนึ่งในระหว่ำงกำรประชุมทบทวนระบบกำรจัดกำร ทำกำรพิจำรณำทบทวนสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด อภิปรำยกันถึงสำเหตุ
และแนวโน้มพร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกัน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขและป้องกัน
กำรดำเนินกำรที่จำเป็นสำหรับกำรแก้ไขและป้องกันจะมำกหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับควำมรุนแรงของปัญหำและผลกระทบ
พลังงำนที่อำจเกิดขึ้นจำกปัญหำนั้น ไม่ควรเน้นที่รำยละเอียดปลีกย่อยมำกเกินไป เพรำะบ่อยครั้งที่พบว่ำวิธีง่ำยๆ กลับใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ องค์กรควรจัดกำรปัญหำภำยในระยะเวลำที่ เหมำะสม โดยต้องมั่นใจว่ำมีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลำ
สำหรับกำรแก้ไขและป้องกันที่ชัดเจน นอกจำกนี้ควรมีกำรทบทวนควำมคืบหน้ำเป็นระยะๆ และติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำร
แก้ไขและป้องกันที่ดำเนินกำรไปนั้นมีประสิทธิภำพ ต้องมั่นใจว่ำกำรกำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกั น ได้อำศัยข้อมูลข่ำวสำรที่ดี
และมีกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุของปัญหำเป็นพื้นฐำน องค์กรจำเป็นต้องพิจำรณำอย่ำงลึกซึ้งว่ำ ทำไมปัญหำหลำยๆ อย่ำงจึงเกิดขึ้น
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กำรนำวิธีกำรหำต้นเหตุของปัญหำ (Root Cause) เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในแนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกัน
ซึ่งกำรหำต้นเหตุของปัญหำขององค์กรเหล่ำนั้นแสดงถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ที่มีรูปแบบชัดเจน โดยพิจำรณำถึงสำเหตุพื้นฐำนหรือ
สำเหตุที่เด่นชัด ของสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหำว่ำทำไมสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมข้อกำหนดจึงเกิดขึ้น
มำตรกำรแก้ไขต้องมีลักษณะดังนี้
- สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
- พิจำรณำว่ำยังคงมีปัญหำลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆขององค์กรหรือไม่ โดยมำตรกำรแก้ไขปัญหำ ควร
สำมำรถแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นได้ด้วย และ
- สำมำรถป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดขึ้นซ้ำอีกนอกจำกนี้ มำตรกำรแก้ไขปัญหำต้องมีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลำดำเนินกำรที่เหมำะสม
ในระยะเริ่มต้นนั้น ปัญหำในระบบกำรจัดกำรพลังงำนขององค์กรมักถูกบ่งชี้ขึ้นมำโดยผู้ตรวจประเมินภำยในขององค์กร
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อได้ดำเนินระบบกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเวลำนำนขึ้น ปัญหำมำกมำยรวมถึงควำมคิดพลังงำนที่ดีอำจถูกนำเสนอ
ขึ้นมำจำกบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรดังนั้นเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้กำรสนับสนุน โดยหำช่องทำงให้พนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่วม
กระบวนกำรปรับปรุงระบบ (ตัวอย่ำงเช่น กำรประชุม กำรให้รำงวัล กิจกรรมข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
แนวทำงที่กล่ำวมำทั้งหมด สำมำรถดำเนินกำรได้โดยระบบกำรจัดกำรพลังงำน และปั จจุบันได้มีระบบจัดกำรพลังงำนที่
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

1
2
3
4

Scope
Normative references
Terms and definitions

4.1
4.2

ISO
9001:2008
Reference

Criteria

ISO 14001
Reference

1
2
3
4

Scope
Normative references
Terms and definitions
Quality management
system

1
2
3
4

General requirements
Management
responsibility

4.1
5

General requirements
Management
responsibility (only sub
clause title)

4.1

4.2.1

Top Management

5.1

Management
commitment

4.4.1

4.2.2

Management
Representative

5.5.1

Responsibility and
authority

4.4.1

5.5.2

Management
representative

Energy management
system requirements

Criteria
Scope
Normativereferences
Terms and definitions
Environmental
management system
requirements
General requirements

Resources, roles,
responsibility and
authority
Resources, roles,
responsibility , and
authority

4.3
4.4

Energy Policy
Energy Planning

5.3
5.4

Quality Policy
Planning

4.2
4.3

Environment al Policy
Planning

4.4.1

General

5.4.1

Quality objectives

4.3

Planning

7.2.1

Determination of
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ISO 50001 :
2011
Reference

Criteria

ISO
9001:2008
Reference
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Criteria

ISO 14001
Reference

Criteria

requirements related to
the product
4.4.2

4.4.3

Legal and other
requirement

Energy Review

7.2.1

Determination of
requirements related to
the product

7.3.2

Design and development
inputs
Quality objectives

5.4.1
7.2.1

4.4.4

Energy Baseline

5.4.1
7.2.1

4.3.2

Legal and other
requirements

4.3.1

Environmental aspects

4.3.1

Environment al aspects

4.3.3

Objectives, target and
programme(s)

Implementation and
operation
Operational control

Determination of
requirements related to
the project
Quality objectives
Determination of
requirements related to
the project
Determination of
requirements related to
the project
Quality objectives

4.4.5

Energy Performance
Indicator

7.2.1

4.4.6

Energy objectives,
Energy targets and
Energy management
action plan

5.4.1
7.1

Planning of product
realization

Implementation and
operation
General

7

Product realization

4.4

7.5.1

Control of production
and service provision

4.4.6

6.2.2

Competence, training
and awareness
Documentation
requirements (only sub
clause title)
General
Control of documents

4.4.2

Competence, training and
awareness

4.4.4
4.4.5

Documentation
Control of documents

4.4.6

Operational control

4.4.3

Communication

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.4

Competence, training
and awareness
Documentation

4.2
4.2.1
4.2.3

4.5.5

Operational control

7.5.1

4.5.3

Communication

5.5.3

Control of production
and service provision
Internal communication

4.5.6
4.5.7

Design
Procurement of Energy
Services, products,
equipment & energy

7.3
7.4

Design and development
Purchasing
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ISO 50001 :
2011
Reference

Criteria

4.6

Checking

4.6.1

Monitoring ,
measurement and
analysis

4.6.2
4.6.3
4.6.4

4.6.5
4.7
4.7.2
4.7.3

Evaluation of legal
requirements and other
requirements
Internal audit of the
EnMS
Nonconformity ,
corrective action and
preventive action
Control of records
Management review
Input to Management
Review
Output from
Management Review

ISO
9001:2008
Reference
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Criteria

ISO 14001
Reference

Criteria

7.4.1
7.4.2
8

Purchasing process
Purchasing information
Measurement, analysis
and improvement

4.4.6 c)

Operational control

4.5

Checking

8.2.3

Monitoring and
measurement of process

4.5.1

Monitoring and
measurement

8.2.4

Monitoring and
measurement of product

8.4
7.3.4

Analysis of data
Design and development
review

4.5.2

Evaluation of compliance

8.2.2

Internal audit

4.5.5

Internal audit

8.3

Control of
nonconforming product

4.5.3

Nonconformity , corrective
action and preventive
action

8.5.2
8.5.3
4.2.4
5.6
5.6.2

Corrective action
Preventive action
Control of records
Management review
Review input

4.5.4
4.6
4.6

Control of records
Management review
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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โครงการพัฒนาต่อยอดการดาเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย
ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล
โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ความเป็นมาของโครงการ
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรอนรั กษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดขั้นตอนในกำรจัดกำรพลังงำนเอำไว้ สำหรับ
โรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมเป็นวงรอบ 8 ขั้นตอน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นพื้นฐำนสำคัญในกำรดำเนินกำร จัดกำรพลังงำน ที่สำมำรถ
พัฒนำต่อยอดไปสู่กำรดำเนินกำรจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนสำกล (ISO 50001) ซึ่งได้มีกำรประกำศออกมำอย่ำงเป็นทำงกำร
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2554
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในกลุ่มดังกล่ำวนี้ได้สำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรพลังงำน ตำมกฎหมำยไปสู่
มำตรฐำนสำกลดังกล่ำว พพ.จึงได้จัดทำ “โครงกำรพัฒนำต่อยอดกำรดำเนินกำรจัดกำรพลัง งำน ตำมกฎหมำยประเทศไทย สู่กำร
จัดกำรพลังงำนในระดับสำกล(ISO 50001)” ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทำงปฏิบัติสำหรับ ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆได้ดำเนินกำรพัฒนำ
และปรั บปรุ งกำรจั ด กำรพลั งงำนของตนเองให้ ดี ขึ้น เพื่ อมุ่ งไปสู่ กำรจั ด กำร พลั งงำนตำมกฎหมำยได้ อ ย่ ำงถู ก ต้ อ งและมุ่ งสู่
มำตรฐำนสำกล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนำศักยภำพของสถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจให้สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรพลังงำน ได้
เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล ภำยใต้พนื้ ฐำนกำรดำเนินกำรจัดกำรตำมแนวทำงที่กฎหมำยกำหนด
2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้สถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและธุรกิจเกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจทั้งในระบบ วิธีกำร และเจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย และตำม
มำตรฐำนสำกลแก่ผู้เกีย่ วข้องทั้งเจ้ำหน้ำที่ของ พพ. และเจ้ำหน้ำที่ของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุม
4. เพื่อให้มีแนวทำงในกำรลดภำวกำรณ์ดำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนตำมกฎหมำย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
อำคำรควบคุมและโรงงำนควบคุมตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ พลังงำน พ.ศ. 2535 ที่ต้องดำเนินกำร
เรื่องกำรจัดกำรพลังงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรพลังงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยจัดให้มีกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 50001:2011 จำนวน 200 แห่ง และคัดเลือกเพื่อ
เข้ำร่วมพัฒนำระบบฯ สู่กำรขอกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001:2011 อีกจำนวน 50 แห่ง

ขอบเขตการดาเนินงาน
1. ศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรพลังงำนทั้งด้ำนระบบและเทคนิค เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับ สถำน
ประกอบกำรทั้งในกลุ่มอุตสำหกรรมและอำคำรธุรกิจ ที่ได้ผ่ำนกำรดำเนินกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย แล้วและมีผล
กำรดำเนินงำนที่ดี เพื่อให้สำมำรถต่อยอดกำรดำเนินกำรจัดกำรพลังงำนให้ได้ตำมำตรฐำนสำกล (ISO 50001) ได้โดย
จัดทำเป็นเอกสำรคู่มือ จำนวน 1,000 เล่ม
2. ดำเนินกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพและกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับสถำนประกอบกำร เพื่อให้สำมำรถ ดำเนินกำร
จัดกำรพลังงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกล (ISO 50001) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 200 แห่ง
3. ดำเนินกำรคัดเลือกสถำนประกอบกำรนำร่องจำนวนอย่ำงน้อย 50 แห่ง ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพแล้ว เข้ำ
ร่วมดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนของสถำนประกอบกำร โดยกำรจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชำญ เข้ำให้คำปรึกษำ
และช่วยเหลือสนับสนุนสถำนประกอบกำรให้สำมำรถพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนของ สถำนประกอบกำรซึ่งได้
ดำเนินกำรแล้วภำยใต้มำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยของประเทศไทย ให้มีศักยภำพและมีควำมพร้อม
เพียงพอต่อกำรยื่นขอรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน (ISO 50001) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ครั้ง และ
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4.
5.
6.

7.
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สำมำรถกำหนดแผนงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนที่มีศักยภำพในกำรลดกำรใช้พลังงำน ได้ไม่น้อยกว่ำ 0.02 Ktoe/ปี/แห่ง
(หรือเท่ำกับ 234,800kWh/ปี) ภำยหลังจบโครงกำร
ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรพลังงำน (EnMS Pre Audit) สำหรับสถำนประกอบกำร ที่เข้ำ
ร่วมนำร่องในกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนจำนวน 50 แห่ง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง เพื่อเตรียมควำมพร้อม ในกำรขอ
กำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำน ISO 50001:2011
รวบรวมกรณีตัวอย่ำงจำกสถำนประกอบกำรต่ำงๆที่เข้ำร่วมกำรนำร่องกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนใน โครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 10 แห่งและจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ในรูปแบบเอกสำรและวีดิทัศน์จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1,000 ชุด
นำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆรวมถึงมำตรกำรสนับสนุนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง กับกำร
กำกับดูแลกำรจัดกำรพลังงำนของโรงงำนควบคุมและอำคำรควบคุมให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรจัดกำร พลังงำนสำกล
(ISO 50001) ทั้งนี้ เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนและภำระของสถำนประกอบกำรในกำรดำเนินกำร จัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำย
และเพื่อให้กำรจัดกำรพลังงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้ ำร่วมสัมมนำจำกสถำนประกอบกำร และ
หน่วยงำนต่ำงๆเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำ 100 คน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินกำร 12 เดือน (16 กรกฎำคม 2555-15 กรกฎำคม 2556)

5.2

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสาหรับผู้พัฒนาโครงการ (Developer) ในอาคารที่ยั่งยืน

นักลงทุนผู้พัฒนำโครงกำร (Building Developers) สำหรับอำคำรธุรกิจที่ผ่ำนมำ โดยมำกจะพิจำรณำกำรพัฒนำ
โครงกำรจำกปัจจัยทำงกำรตลำด อำทิ ทำเลที่ตั้งที่เป็นย่ำนธุรกิจ ควำมต้องกำรของเจ้ำของธุรกิจและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรใช้ระบบ
สำธำรณูปโภค ฯลฯ ซึ่งอำจทำให้โครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ มักได้รับกำรวำงแนวคิดให้เน้นควำมสะดวกสบำยเป็นหลัก ซึ่งในบำงกรณี
อำจสวนทำงกับกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณข้ำงเคียง ดังนั้น กำรพัฒนำโครงกำร
สำหรับอำคำรธุรกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน จึงควรได้รับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถดำเนิน
โครงกำรได้อย่ำงสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปีของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อภำพรวมของกำรเติบโตทำง
ธุรกิจสำหรับอำคำรธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน

“Energy- Efficient Building”
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“20 Yrs.-Energy Efficiency Action Plan”
การพัฒนาโครงการอาคารธุรกิจกับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ
ในอดีตที่ผ่ำนมำ นักลงทุนพัฒนำโครงกำรอำคำรธุรกิจอำจยังไม่ได้พจิ ำรณำเกี่ยวกับกำรลงทุนเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำน
ของอำคำรมำกนัก อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
 ผู้พัฒนำโครงกำรไม่ได้ตระหนักถึงศักยภำพของผลกำไรจำกกำรลงทุนด้ำนกำรเพิม่ ประสิทธิภำพพลังงำนของ
อำคำร
 ตลำดไม่ได้มีกลไกทำงกำรเงินเพื่อรองรับกำรลงทุนด้ำนอุปกรณ์ประหยัดพลังงำน
 ตลำดไม่ได้มีผลตอบแทนหรือแรงจูงใจให้เจ้ำของอำคำรและผู้บริหำรอำคำรตัดสินใจลงทุนในโครงกำรด้ำนกำร
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%
นอกจำกนี้ จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว ได้มีกำรสร้ำงแบบสอบถำมและทำกำรสำรวจกลุ่มตัวอย่ำงโดยจำแนกประเภทของ
คำถำมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Environmental Management & Policy และ Implementation & Measurement เพื่อ
พิจำรณำ Environmental Real Estate Index จำก Global Private Sample ดังนี้
Environmental Management Policy : เป็นชุดคำถำมเพื่อประเมินกำรตัดสินใจของผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำลงทุนด้ำน
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
Implementation & Measurement : เป็นชุดคำถำมเพื่อประเมินด้ำนข้อมูลประสิทธิภำพพลังงำนและศักยภำพที่มีอยู่ของ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
สำหรับผลกำรสำรวจสำมำรถสรุปได้ดังตำรำงและกรำฟต่อไปนี้
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ตารางที่ 5-1 Environmental Real Estate Index : Global Private Sample

(ตัวเลขในวงเล็บคือค่ำ Standard Deviation)
เมื่อพิจำรณำข้อมูลในกลุ่มประเทศเอเซีย ได้คะแนนเพียง 19.4% ซึ่งค่อนข้ำงต่ำหำกเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ สำเหตุน่ำจะมำจำกกำรที่โครงกำรที่พัฒนำ
ต่ำงๆ ยังมองว่ำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้มีควำมสำคัญในอันดับต้นๆ เนื่องจำกยังไม่มีแรงกดดันจำกหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ
ในเรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อมมำกนัก

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

รูปที่ 5-2 กรำฟแสดง Environmental Real Estate Index : Implementation & Measurement
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ตารางที่ 5-2 Environmental Performance per Sector

สืบเนื่องจำกนโยบำยของผู้บริหำรที่ต่ำในรูปที่ 5-1 ทำให้แ นวทำงกำรปฏิบัติในเรื่ องของ Implementation &
Measurement ของพนักงำนผู้ปฏิบัติจึงมีค่ำต่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศในแถบเอเซียซึ่งยังมีศักยภำพในกำรพัฒนำโครงกำร
ด้ำนอำคำรธุรกิจค่อนข้ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเภทอำคำรเพื่อกำรพักอำศัย Residential (ดูตารางที่ 5-2) เช่น อำคำรชุด
(คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์) เป็นต้น
มีก ำรประมำณกำรไว้ ว่ำ กว่ำ ร้ อยละ 40 ของกำรใช้ วัส ดุ และพลั งงำนทั่ว โลก จะถู ก นำมำใช้ ในภำคอำคำรธุ ร กิ จ
(Roodman et al,1995) ดังนั้น ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำโครงกำรที่ให้ควำมสำคัญทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ควำมสำคัญมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของภำคอำคำรธุรกิจและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องจึงมีควำมจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ธุรกิจมำกยิ่งขึ้น
มุมมองใหม่สาหรับผู้พัฒนาโครงการสาหรับอาคารธุรกิจยุคใหม่
อำคำรธุรกิจยุคใหม่ ต้องเป็นอำคำรที่มีควำมยั่งยืน (Sustainable Buildings) สำมำรถตอบโจทย์ในมุมมองของเจ้ำของ
อำคำร ผู้บริหำรอำคำร และผู้ใช้งำนอำคำรได้อย่ำงลงตัว ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงเศรษฐศำสตร์ และส่งผลให้เกิดกำรลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยำว ดังนั้น มุมมองใหม่สำหรับผู้พัฒนำโครงกำรของอำคำรธุรกิจ จึงควรพิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
 ประสิทธิภาพพลังงานในมุมมองทางธุรกิจ ( Building Energy Efficiency – Developer’s Perspective)
กำรก่อสร้ำงอำคำรทีม่ ีประสิทธิภำพพลังงำน (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 โดยมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นประมำณ 10-20%**
 ผลประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานอาคาร (Life Cycle Costing and Service Life Planning)
กำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรใช้งำนของอำคำร จะคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่เป็น Operation cost ได้แก่ ค่ำพลังงำน
และค่ำบำรุงรักษำอุปกรณ์ เมื่อเทียบกับค่ำใช้จ่ำยที่ลงทุนเริ่มแรก โดยทั่วไปจะเข้ำใจว่ำ กำรจะเพิ่มผลประหยัดพลังงำน มักต้องเพิ่ม
กำรใช้เงินลงทุนเริ่มแรกด้วยในด้ำนของอุปกรณ์ประสิทธิภำพสูง และระบบควบคุมอัตโนมัติต่ำงๆ นั่นคือ โครงกำรต่ำงๆ จะต้อง
พิจำรณำถึงระยะเวลำคืนทุนเป็นหลัก ดังแสดงในรูปที่ 5-3

รูปที่ 5-3 แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนของโครงกำรและผลประหยัด (กรณีทั่วไป)
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อย่ำงไรก็ตำม หำกสำมำรถใช้ผลของกำรพิจำรณำผลประโยชน์อื่นๆของระบบรวมทั้งอำคำร และกำร
บริหำรจัดกำรตรวจติดตำมประเมินในช่วงเวลำที่เหมำะสม จะเกิดผลสืบเนื่องต่อในกำรดำเนินกำร นั่นคือ สำมำรถ
กระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนที่ให้ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกว่ำ “Tunnel Trough the cost Barrier” (ดูรูปที่ 5-4)

รูปที่ 5-4 แสดงสภำวะกำรเกิด “Tunnel through the cost barrier”
 เพิ่มคุณภาพการทางาน (Increase Productivity)
ข้อมูลจำกกำรสำรวจโดยทั่วไปพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยของเงินเดือนพนักงำนในองค์กรเป็นสัดส่วนมำกกว่ำ 70% ของค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมด ดังนั้นอำคำรธุรกิจที่มีควำมยั่งยืนนั้นจะต้องสำมำรถช่วยให้พนักงำนที่อยู่ในอำคำรมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น
อันเนื่องมำจำกกำรปรับปรุงสภำพกำรทำงำนที่มีคุณภำพ อำทิ มีแสงสว่ำงที่เพียงพอและเหมำะสม มีคุณภำพอำกำศที่ได้มำตรฐำน
เป็นต้น ซึ่งประมำณกำรได้ว่ำ ประสิทธิภำพกำรทำงำนที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% จะสำมำรถช่วยให้เกิดมูลค่ำงำนที่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนได้ตลอดปี

รูปที่ 5-5 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยของอำคำรสำนักงำนทั่วไป
(ที่มำ : Incentive for Sustainable Buildings in Australia – A designer’s perspective)

กล่ำวโดยสรุป ผู้พัฒนำโครงกำร (Building Developers) สำหรับอำคำรธุรกิจ หำกสำมำรถประสำนกำรพิจำรณำจำก
ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง อำทิ สถำปนิก วิศวกร สถำบัน องค์กรวิชำชีพต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง จะทำให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อ
กำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำโครงกำรเป็นอำคำรที่มีควำมยั่งยืน (Sustainable Buildings) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกผู้พัฒนำ
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โครงกำรเป็นผู้ใช้งำน (End Users) ด้วยแล้ว ก็จะทำให้กำรพิจำรณำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนต่ำงๆ รวมอยู่ใน
งบประมำณกำรลงทุนก่อสร้ำงอำคำรได้ง่ำยขึ้นในทำงปฏิบัติ
อาคารธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Building)
ควำมหมำยของ “อำคำรธุรกิจที่ยั่งยืน” คือ อำคำรธุรกิจที่สำมำรถตอบโจทย์ให้แก่เจ้ำของอำคำร ผู้พัฒนำโครงกำร และผู้ใช้งำน
อำคำร ในด้ำนกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรก่อสร้ำงหรือกำรลงทุนพัฒนำโครงกำร ลดค่ำใช้จ่ำยด้ ำนพลังงำนจำกกำรใช้งำนและ
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบำรุงรักษำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ยังคงไว้หรือมีมูลค่ำเพิ่มซึ่งคุณภำพกำรให้กำรบริกำร
สุขอนำมัยของผู้ใช้งำนอำคำรตลอดอำยุกำรใช้งำนอำคำร
ในกำรจัดทำมำตรฐำนอำคำรอนุรักษ์พลังงำนนั้น ได้ดำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์พ ลังงำน20ปีของกระทรวงพลังงำน โดยได้มีกำร
กำหนดให้จัดตั้งค่ำกำรใช้พลังงำนของอำคำรมำตรฐำน (Reference Building) เป็นเกณฑ์พื้นฐำน โดยได้จำกค่ำเฉลี่ยจำกกำร
สำรวจกำรใช้พลังงำนของอำคำรของภำครัฐ และได้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยผลักดันกำรใช้พลังงำนในภำคธุรกิจแบ่งเป็น BEC,
HEPS, Econ และ ZEB
โดยที่ :
BEC =
HEPS =
Econ

=

ZEB

=

อัตรำส่วนกำร
ประหยัด

อำคำรที่มีระดับกำรใช้พลังงำนตำมมำตรฐำนของกฎกระทรวง (Building Energy Code)
อำคำรที่ มี ร ะดั บ กำรใช้ พ ลั ง งำนตำมเกณฑ์ ขั้ น สู ง ของอุ ป กรณ์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ปั จ จุ บั น (High Energy
Performance Standard)
อำคำรที่ มี ร ะดับ กำรใช้ พ ลั งงำนจำกระบบอุ ป กรณ์ ที่ มี เ ทคโนโลยี ที่ สู งขึ้ น แต่ ยังมี ค วำมคุ้ ม ค่ำ ในกำรลงทุ น
(Economic Building)
อำคำรที่ระดับกำรใช้พลังงำนสุทธิเข้ำใกล้ศูนย์หรือเป็นศูนย์เนื่องจำกมีควำมต้องกำรพลังงำนในระดับต่ำ โดยมี
กำรผลิตพลังงำนที่ใช้ในอำคำรจำกพลังงำนหมุนเวียนด้วย (Zero Energy Building)
Reference

BEC

HEPS

Econ

ZEB

0

20 – 25 %

30 – 35 %

60 %

70 %

ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับแต่ละภำรกิจเทียบกับแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี โดยจำแนกอำคำรธุรกิจออกเป็น
8 ประเภท ดังนี้
1. อำคำรสำนักงำน
2. อำคำรศูนย์กำรค้ำ
3. อำคำรห้ำงสรรพสินค้ำ
4. อำคำรโรงแรม
5. อำคำรชุดห้องพัก
6. อำคำรสถำนพยำบำล
7. อำคำรสถำบันกำรศึกษำ
8. อำคำรประเภทอื่นๆ
โดยกำรกำหนดตัวชี้วัดสำหรับอำคำรแต่ละประเภทข้ำงต้น สำมำรถพิจำรณำจำกดัชนีกำรใช้พลังงำน(kWh/m2/y) ของระดับกำร
ใช้พลังงำนประเภทต่ำงๆ ภำยหลังจำกกำรส่งเสริมให้เกิดกำรปรับปรุงเมื่อเทียบกับค่ำอ้ำงอิง (Reference) ดังตำรำงต่อไปนี้
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ตารางที่ 5-4 ดัชนีชี้วัดกำรใช้พลังงำนของระดับกำรใช้พลังงำนสำหรับอำคำรประเภทต่ำงๆ

ดังนั้น สำหรับแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี สำมำรถกำหนดจำนวนอำคำรที่ดำเนินปรับปรุงกำรเข้ำสู่ระดั บกำรใช้พลังงำนแบบต่ำงๆ
ตำมสัดส่วนที่กำหนดดังต่อไปนี้
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%

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน BEC
อิฐมวลเบา
อิ ฐ มวลเบำ เป็ น อิ ฐ ที่ มี ก ำรเสริ ม ฟองอำกำศเข้ ำ ไปใน
โครงสร้ำง ส่งผลให้มีน้ำหนักเบำกว่ำอิฐธรรมดำทั่วไป และ
ยังเพิ่มคุณสมบัติในกำรเป็นฉนวนกันควำมร้อน ช่วยลด
ภำระของเครื่องปรับอำกำศภำยในอำคำร เนื่องมำจำก
ฟองอำกำศที่อยู่ภำยใน นอกจำกนี้แล้วยังมีคุณสมบัติกัน
เสียงและกันอัคคีภัยได้อีกด้วย
รูปที่ 5-6 : Cross sectional of AAC concrete (Greenbang,2012)
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กระจกแผ่รังสีต่า (Low-e glass)
กระจกแผ่รังสีต่ำคือกระจกที่เ พิ่มคุณสมบัติในกำรสะท้อนควำมร้อน ทำ
ให้สำมำรถลดกำรแผ่รังสีของตัวกระจกจำกภำยนอกอำคำรเข้ำสู่ภำยใน
อำคำร ในขณะที่ย อมให้ แสงที่ต ำมองเห็ น ผ่ำ นเข้ ำ มำได้ค่ อ นข้ ำ งมำก
เหมำะสำหรับกำรใช้แสงธรรมชำติสำหรับกำรส่องสว่ำงภำยในอำคำร
เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5
ประเทศไทยมีสภำพอำกำศร้อนชื้นตลอดทั้งปี เครื่องปรับอำกำศจึงเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับกำรควบคุมสภำพแวดล้อมในอำคำร อย่ำงไรก็ตำม
เครื่ อ งปรั บ อำกำศมี ผ ลต่ อ กำรใช้ พ ลั ง งำนโดยรวมอย่ ำ งมำก ฉลำก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นมำตรกำรของกำรไฟฟ้ำในกำรช่วยลดกำรใช้
ไฟฟ้ ำ ในอำคำร โดยได้ มี ก ำรก ำหนดค่ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ สมรรถนะกำรใช้
พลังงำน (COP) เท่ำกับ 3.4 หรือ EER เท่ำกับ 11.6

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

รูปที่ 5-8 : No.5 efficiency label in air conditioning unit (EGAT,2012)
หลอดประหยัดไฟ
หลอดประหยัดไฟหรือหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ เป็นหลอดทีพ่ ัฒนำเพื่อให้ประหยัดไฟมำกกว่ำหลอดไส้ หลักกำรทำงำนของหลอด คือ
กำรจ่ำยไฟเข้ำที่ขั้วให้เกิดกำรแตกตัวของก๊ำซไปกระตุ้นสำรเรืองแสงที่เคลือบหลอดทำให้เกิดแสงสว่ำง ซึ่งต่ำงจำกหลอดไส้ที่จ่ำย
กระแสไฟฟ้ำเผำไหม้ที่ไส้หลอดทำให้เกิดควำมร้อนและสูญเสียพลังงำน
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใน HEPS : High Energy Performance Standard
HEPS คือระดับของอำคำรประหยัดพลังงำนที่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยผ่ำนกำรส่งเสริมและกำรสำธิต
กำรใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงำนในอำคำร ด้วยกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงกำรสำธิต จะเป็นกำรกระตุ้นให้
เอกชนหันมำสนใจและยอมรับในเทคโนโลยีที่ประสบควำมสำเร็จมำกยิ่งขึ้น
ผนังอาคารเขียว และหลังคาเขียว (Green Roofs/Green Walls)
ผนังอำคำรเขียว และหลังคำเขียวในที่นี้หมำยถึงกำรใช้ระบบ
ปลูกพืชตำมแนวกำแพงหรือบนหลังคำอำคำร เนื่องจำกกำรพัฒนำ
พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองทำได้มีกำรสะท้อนแสงจำกพื้นผิวของตึกและถนน
ทำให้เกิดปรำกฏกำรณ์เกำะควำมร้อน กำรใช้ผนังอำคำรเขียวหรือหลังคำ
เขียวนอกจำกจะช่วยให้พื้นผิวอำคำรเองมีคุณสมบัติกันควำมร้อนได้ดีขึ้น
แล้วยังช่วยลดควำมร้อนสภำพแวดล้อมโดยรอบเนื่องจำกลดกำรสะท้อน
ควำมร้อนแก่บริเวณข้ำงเคียง ทั้งนี้กำรใช้พื้นที่สีเขียวยังสำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้กับระบบน้ำหมุนเวียนได้อีกด้วย
รูปที่ 5-9 : Example of exterior green wall (Sexton,2013)
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กระจก 2 ชั้น และ 3 ชั้น (Double & Triple Glazing)
เป็นกระจกที่มีคุณสมบัติในกำรเป็นฉนวนสูงอันเนื่องมำกจำกกำรใช้ช่องว่ำงระหว่ำงกระจก (Air gap) เพื่อลดกำรนำควำมร้อนผ่ำน
กระจก ช่องว่ำงนี้สำมำรถเติมด้วยอำกำศหรือก๊ำซเฉื่อยที่มคี ุณสมบัติเป็นฉนวนกันควำมร้อน โดยมีชิ้นปิดทำหน้ำที่รักษำก๊ำซภำยใน
และกันอำกำศภำยนอกกับก๊ำซภำยในกระจก นอกจำกนี้กระจกแผ่รังสีต่ำ (Low-e) ยังสำมำรถนำมำใช้เป็นส่วนประกอบของ
กระจกแต่ละชั้นได้อีกด้วย

รูปที่ 5-10 : Cross-sectional of double glazing and triple glazing (G2S group,2008)
หลอดแอลอีดี (Light Emitting Diodes :LEDs)
หลอด LEDs คือหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงำนซึ่งมีประสิทธิภำพมำกกว่ำหลอด fluorescent โดยอำศัยหลักกำรเปล่งแสงของ
อนุภำคที่เกิดจำกสำรกึ่งตัวนำทำให้ ก่อให้เกิดควำมร้อนที่น้อยกว่ำและประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ หลอด LED มีโครงสร้ำงเป็น
ของแข็งทั้งหมด ซึ่งแตกต่ำงจำกหลอดไฟทั่วไปที่มีหลอดแก้วและก๊ำซที่บรรจุอยู่ภำยใน ทำให้มีควำมทนทำนและอำยุกำรใช้งำนที่
นำนกว่ำ

รูปที่ 5-11 : LEDs in T8 tube light (XiangDa,2011)
การพัฒนาศักยภาพของระบบ
ในอำคำร HEPS นั้นระบบปรับอำกำศจะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพสูงขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งสำมำรถทำได้โดยกำรปรับปรุงเพิ่ม
ศั ก ยภำพระบบโดยรวมนอกเหนื อ จำกกำรปรั บ ปรุ ง
เครื่องปรับอำกำศเพียงอย่ำงเดียว
ระบบนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ หรือ ERV (Energy
Recovery System) คือระบบที่นำพลังงำนจำกอำกำศ
เสี ย หรื อ อำกำศทิ้ ง จำกบริ เ วณปรั บ อำกำศ น ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรปรับสภำพอำกำศใหม่ก่อนที่จะนำเข้ำสู่
อำคำรผ่ำนทำงระบบปรับอำกำศ (Pre-cool) ในสภำพ
อำกำศร้อนชื้นที่ต้องกำรทำควำมเย็นอย่ำงในประเทศไทย
ระบบนี้จะมีประโยชน์ในกำรทำควำมเย็นเบื้องต้นและ

รูปที่ 5-12 : Air-to-Air Heat Recovery in ventilation system
(Schild,2004)
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ลดควำมชื้นของอำกำศจำกภำยนอก ระบบนี้นอกจำกจะทำให้คุณภำพอำกำศภำยในอำคำรเป็นไปตำมมำตรฐำนแล้วยังสำมำรถลด
ปริมำณภำระงำนของระบบปรับอำกำศได้อีกด้วย
ในกำรออกแบบระบบ นอกเหนือจำกประโยชน์ในกำรประหยัดพลังงำน กำรออกแบบให้มีระบบนำพลังงำนกลับมำใช้ใหม่ยังช่วยให้
ระบบปรับอำกำศมีขนำดทีเ่ ล็กลง และยังสำมำรถควบคุมควำมชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 40%-50% ซึ่งเป็นสภำวะที่เหมำะสมของ
กำรปรับอำกำศภำยในอำคำร
เครื่องทาน้าเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)
อำคำรทั่วไป ภำระของระบบปรับ อำกำศจะขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรควำมเย็นในแต่ละช่วงเวลำ ซึ่งควำมต้องกำรควำมเย็นอำจ
ปรับเปลี่ยนไปตำมช่วงเวลำระหว่ำงวันหรือสภำพอำกำศในแต่ละฤดูกำล ซึ่งในกำรออกแบบเครื่องทำน้ำเย็นนั้นต้องออกแบบเครื่อง
ให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรในช่วงเวลำสูงสุดได้ ดังนั้นเครื่องทำน้ำเย็นจึงมีโอกำสที่จะทำงำนที่ภำระไม่เต็มพิกัดในบำงช่วงเวลำ
ทำให้ให้เกิดควำมสิ้นเปลืองในกำรใช้พลังงำนเป็นอย่ำงมำก โดยเครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับควำมเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ นี้จะใช้
หลักกำรปรับควำมเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ให้ตอบสนองกับภำระควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะ
อำคำรที่มีควำมต้องกำรควำมเย็นที่ไม่คงที่ สำหรับอำคำรที่มีควำมต้องกำรควำมเย็นที่คงที่จึงควรที่เน้นในกำรใช้งำนเครื่องทำน้ำ
เย็นประสิทธิภำพสูงแทน
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ใน Econ : Economic Building
Econ คือ ระดับของอำคำรที่สำมำรถพัฒนำได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันหรืออนำคตที่มีควำมคุ้มทุนในกำรเลือกใช้ โดยเทคโนโลยี
ดังกล่ำวอำจมีอยู่ในปัจจุบันแต่ยังคงมีกำรใช้งำนในวงจำกัด แต่ด้วยมำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว จะทำให้
เกิดกำรประยุกต์ใช้ได้แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งตัวอย่ำงเทคโนโลยีที่สำมำรถประยุกต์ใช้ใน ECON มีดังนี้
กาแพงฉนวนกันความร้อน (Cavity Insulation Wall)
กำแพงฉนวนคือกำแพงที่มีกำรก่อสร้ำงผนังสองชั้น
โดยมีช่องว่ำงอำกำศตรงกลำงซึ่งสำมำรถเติมสำรที่เป็นฉนวน
กันควำมร้อนได้โดยฉนวนทำหน้ำที่เป็นตัวกันควำมร้อนถ่ำยเท
จำกภำยนอกเข้ำสู่อำคำร วัสดุที่ในกำรทำฉนวน อำทิ
styryne foam เป็นต้น

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

รูปที่ 5-14 : Heat loss comparison in each glazing technology (G2S group,2008)
กระจกสามชั้น (Triple Glazing)
กระจกสำมชั้นได้รับกำรพัฒนำมำจำกกระจกสองชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันควำมร้อน โดยหลักกำรแล้วกระจกสำมชั้น
มีควำมสำมำรถมำกกว่ำกระจกที่มีสองชั้น แต่ในกำรพิจำรณำกำรใช้งำนอำจต้องคำนึงถึงสภำพควำมแตกต่ำงของอำกำศภำยในและ
ภำยนอกด้วย
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เครื่องปรับอากาศแบบแปรผันสารทาความเย็น (VRF)
เครื่องปรับอำกำศแบบแปรผันสำรทำควำมเย็นหรือ VRF (Variable
Refrigerant Flow) เป็นระบบที่สำมำรถปรับเปลี่ยนปริมำณสำรทำ
ควำมเย็นให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้อำคำรในบริเวณต่ำงๆ
ได้ ดี VRF นั้นมีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน ประหยัดพลังงำนและ
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่ต่ำงๆ ได้ดี

รูปที่ 5-15 : Illustration of VRF system in the
building (Johnson Controls,2013)

ระบบทาความเย็นแบบแผ่รังสี (Radiant Cooling)
ระบบทำควำมเย็นแบบแผ่รังสีช่วยให้กำรทำควำมเย็นในอำคำรมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยกำรพำควำมร้อนหรือควำมเย็นทำง
ธรรมชำติจำกพื้น ผนัง หรือ เพดำน สู่ผู้อยู่อำศัย และมีกำรใช้พลังงำนที่น้อยกว่ำกำรทำควำมเย็น แบบทั่วไป เนื่องจำกไม่ต้องใช้
ระบบท่อลมอย่ำงไรก็ตำมระบบนี้จะมีประสิทธิภำพลดลงในอำกำศร้อนชื้นเนื่องจำกควำมชื้นจะเพิ่มภำระในกำรทำควำมเย็น มำก
ยิ่งขึ้น

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

รูปที่ 5-17 : Radiant ceiling cooling and heating
system (S&P,2013)

: Cross sectional of AAC concrete (Greenbang,2012)
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ท่อนาแสงอาทิตย์ (Solar Tube/Light Pipe)
ในกำรที่จะลดกำรใช้พลังงำนจำกระบบส่องสว่ำง จำเป็นต้องอำศัยกำรใช้แสงธรรมชำติช่วยในกำรส่องสว่ำงในอำคำร ในพื้นที่ที่ติด
กับกรอบอำคำรสำมำรถนำแสงเข้ ำมำโดยใช้กระจกได้ แต่ในส่วนภำยในนั้นสำมำรถทำได้ด้วยกำรใช้ท่อนำแสงอำทิตย์จำกบน
หลังคำอำคำร โดยกำรติดตั้งโคมรวมแสงในด้ำนบนแล้วนำแสงสะท้อนภำยในท่อลงมำสู่จุดปลำยท่อเพื่อส่องสว่ำงภำยในอำคำร
โดยกำรประยุกต์ใช้งำนร่วมกับระบบไฟ LED ที่มีระบบควบคุมอย่ำงเหมำะสมจะสำมำรถทำให้อำคำรได้รับแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ
ในตอนกลำงวันและกลำงคืน
ตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้กับZEB (Zero Energy Building)
อำคำรที่มีกำรใช้พลังงำนเป็นศูนย์เป็นเป้ำหมำยสูงสุดในแผนอนุรักษ์พลังงำน ด้วยกำรเน้นกำรออกแบบ Passive สำหรับตัวอำคำร
โดยกำรลดพลังงำนในระดับต่ำสุด และกำรเพิ่มประสิทธิภำพในส่วนของระบบกลไก (Active) อำคำรประเภทนี้จะมีกำรใช้พลังงำน
ที่น้อยกว่ำอำคำรโดยทั่วไปเป็นอย่ำงมำก และยังมีกำรผลิตพลังงำนทดแทนในพื้นที่เพื่อนำมำชดเชยกับควำมต้องกำรพลังงำน
ภำยในอำคำร
หลักเกณฑ์การพิจารณา
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดปริมำณกำรใช้พลังงำนจำกตัวอำคำร
- ใช้พลังงำนหมุนเวียนภำยในตัวอำคำรเป็นหลักเนื่องจำกลดผลกระทบจำกกำรขนส่ง
- แหล่งพลังงำนต้องสำมำรถใช้ได้ตลอดอำยุกำรใช้งำนของตัวอำคำร
- แหล่งพลังงำนต้องสำมำรถหำได้โดยทั่วไปและสำมำรถใช้ได้สำหรับอำคำรในอนำคต
ระบบม่านกันแดดและอุปกรณ์บังแสง (Light Louvers and Sunshade Overhang)
ในกำรออกแบบอำคำร หนึ่งในตัวแปรสำคัญในกำรออกแบบกรอบอำคำรคือค่ำสัมประสิท ธิ์กำรบังแดด (Shading Coefficient)
โดยเฉพำะในส่วนของกระจก ซึ่งเป็นจุดที่มีกำรสูญเสียควำมร้อนสูง กำรใช้ระบบจัดกำรแสงที่มีประสิทธิภำพจึงเป็ นส่วนสำคัญ ซึ่ง
ระบบที่ดีนอกจำกสำมำรถบังแสงเพื่อลดกำรส่งผ่ำนควำมร้อนแล้วยังต้องสำมำรถส่งผ่ำนแสงธรรมชำติมำใช้ภำยในอำคำรได้ ดีอีก
ด้วย
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รูปที่ 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)
ปล่องแสงระบายอากาศ (Solar Stack Ventilation)
ปล่องแสงระบำยอำกำศเป็นหนึ่งในกำรออกแบบอำคำรแบบ Passive เพื่อช่วยใน
ระบบหมุนเวียนของอำกำศ โดยอำศัยหลักกำรแทนที่ ของอำกำศร้อนในปล่องแสงที่
ลอยตัวขึน้ สู่ด้ำนบนตำมธรรมชำติและถูกระบำยออกเพื่อนำอำกำศใหม่เข้ำสู่ตัวอำคำร
โดยควำมร้อนที่สะสมอยูภำยในอำคำรจะไหลเข้ำสู่ช่องระบำยอำกำศเพื่อไหลไปรวมที่
ปล่อยระบำยอำกำศนี้

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

ระบบแสงธรรมชาติใยแก้วนาแสง (Fiber Optic Solar Lighting)
เป็นระบบที่มีลักษณะกำรทำงำนคล้ำยท่อนำแสงอำทิตย์ แต่ได้เปลี่ยนจำก
ท่อที่มีควำมหนำเป็นใยแก้วนำแสงที่มีขนำดเล็กกว่ำซึ่งสำมำรถทำให้วำง
ผ่ำนผนังอำคำรหลำยชั้นได้และสำมำรถนำแสงควำมเข้มข้นสูงกว่ำอำกำศ
โดยอำจมีอุปกรณ์รวมแสงเพื่อเพิ่มปริมำนแสงที่จะส่งผ่ำนเข้ำไปในอำคำร

รูปที่ 5-21 : (Left) Solar concentration device, (right top) solar
fiber optic system in the building, (right bottom) solar fiber optic
illuminator (Proefrock,2006)
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รูปที่ 5-22 : Example of double façade as buffer
space (City of Vancouver, 2009)
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ระบบกรอบอาคารแบบมีพื้นที่ว่าง (Integrated Double Facade Buffer Space)
กำรออกแบบพื้นที่ว่ำงของกรอบอำคำรภำยในอำคำรเป็นเทคนิคกำรออกแบบอำคำรชนิดหนึ่ง โดยกำรประยุกต์ใช้พื้นที่เหล่ำนี้
ร่วมกับกำรระบำยอำกำรถือเป็นเทคนิคชั้นสูง โดยในสภำพภูมิอำกำศร้อน กำรใช้เทคนิคนี้จะช่วยลดภำระแก่ระบบทำควำมเย็นได้
พื้นที่ร่วมนี้ยังสำมำรถทำงำนร่วมกับระบบอื่นๆได้เช่นระบบบังแสงและสะท้อนแสงจำกภำยใน หรือระบบระบำยอำกำศเวลำ
กลำงคืนเพื่อไล่มวลอำกำศร้อนที่ยงั สะสมอยู่ภำยในตัวอำคำร ในกำรออกแบบสมัยใหม่ยังสำมำรถทำประโยชน์ใช้สอยจำกพื้นที่
เหล่ำนีไ้ ด้ โดยออกแบบให้เป็นพืน้ ที่ๆมีกำรใช้งำนเป็นครั้งครำว
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในกำรที่จะมุ่งสู่อำคำรที่มีกำรใช้พลังงำนเป็นศูนย์นั้นอำคำรจำเป็นต้องมีก ำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนเพื่อที่ จะลดควำม
ต้องกำรไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำซึ่งในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นมีหลำยปัจจัยในกำรเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมสำหรับโครงกำร ใน
ที่นี้จะกล่ำวถึงเทคโนโลยีที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 2 ชนิด คือ พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม
1. เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าและผลิตความร้อน (Solar Photo Voltaic (PV) & Solar Collector)
สำหรับอำคำรหรือโครงกำรที่มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้ำง พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรผลิตพลังงำน โดยมีสอง
ลักษณะคือ เซลล์แสงอำทิตย์ (PV) ซึ่งสำมำรถผลิตไฟฟ้ำจำกแสงแดดและสำมำรถจ่ำยให้กับอำคำรโดยตรงได้ ในบริเวณที่มี
พื้นที่รำบ เทคโนโลยี poly crystalline อำจถูกเลือกใช้อันเนื่องมำจำกประสิทธิภำพที่สูง ส่วนในบริเวณพื้นที่ที่มีควำมโค้ง
สำมำรถเลือกใช้แบบ Thin film เพื่อควำมยืดหยุ่นในกำรติดตั้งและใช้งำน ซึ่งจะทำกำรเก็บควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ด้วย
ระบบเก็บกักควำมร้อนที่มีน้ำเป็นตัวนำ โดยน้ำร้อนที่ได้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำงเช่น น้ำร้อนสำหรับระบบทำ
ควำมเย็น เป็นต้น

รูปที่ 5-23: Solar thin film and solar water heater (Solar Renewable, 2012)
2. กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Wind Turbine)

ในพื้นที่ที่มีควำมเร็วลมเพียงพอ กังหันลมอำจถูกนำมำใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ กังหันลมขนำดเล็กที่ใช้
งำนในชุมชนเมืองสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ กังหันลมแนวนอน และกังหันลมแนวตั้ง กังหันลม
แนวนอนเป็นแบบที่เห็นทั่วไปคล้ำยกับกังหันขนำดใหญ่ โดยจะต้องมีกำรติดตำมทิศทำงลมเพื่อประสิทธิภำพ
ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ในส่วนกังหันลมแนวตั้ง เป็นกำรออกแบบให้สำมำรถทำงำนได้จำกลมในหลำกหลำยทิศทำง
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รูปที่ 5-24 : Vertical axis turbine, horizontal axis turbine, wind profile in urban environment (Williams, 1997).

5-36

ตอนที่ 1 บทที่ 5 กรณีศึกษาด้านการจัดการพลังงานที่ประสบผลสาเร็จ

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

หลักการบูรณาการโครงการเพื่อมุ่งสู่อาคารระดับ Zero Energy Building (ZEB)
ในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรออกแบบ ก่อสร้ำงและใช้งำนอำคำรมักจะถูกกำหนดตำมลำดับโครงสร้ำงกำรบริหำร เริ่มตั้งแต่เจ้ำของอำคำร
สถำปนิกออกแบบ จนกระทั่งถึงวิศวกรออกแบบ วิศวกรโครงกำร ผู้รับเหมำ โดยที่ผลลัพธ์ของงำนมักจะได้รับกำรพิจำรณำเป็น
ส่วนๆ ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ำย ซึ่งขำดกำรมองในภำพรวมถึงผลสำเร็จจำกกำรออกแบบและก่อสร้ำงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในหลำยมิติ อำทิ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร ผลกำรประหยัดพลังงำน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
รูปที่ 5-25 ต่อไปนี้ แสดงถึงโครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรทั่วไปแบบเดิม (Traditional Project Design Team) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
“กำรสื่อสำร” (Communication) เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรโครงกำรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกฝ่ำยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลำที่เหมำะสมได้

รูปที่ 5-25 โครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรทั่วไปแบบเดิม (Traditional Project Design Team)
รูปที่ 5-26 จะเป็นกำรแสดงถึงโครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรแบบบูรณำกำร (Integrated Project Design Team) ที่มีกำร
กำหนดเป้ำหมำยร่วมกันจำกทุกฝ่ำยตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร โดยมีกำรสื่อสำรและประสำนงำนในแต่ละขั้นตอนทำให้สำมำรถลดควำม
เสี่ยงของโครงกำร รวมถึงสำมำรถกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำยได้ โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ
“อำคำรที่มีควำมยั่งยืนในกำรใช้งำน” (Sustainable Building) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้ำของอำคำร (Owner) และ ผู้ใช้งำน
อำคำร (End Users) ซึ่งสำมำรถสรุปได้ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้
 ลดค่าใช้จ่ายโครงการ จำกกำรที่มรี ะบบอุปกรณ์ที่มีขนำดพอเพียงไม่มำกจนเกินควำมจำเป็น
 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านการบารุงรักษา จำกกำรออกแบบและใช้งำนที่เหมำะสม
 เพิ่มคุณภาพด้านสุขอนามัย และเพิ่มคุณภาพการทางาน จำกกำรประยุกต์ใช้สภำวะธรรมชำติที่ตอบสนองต่อร่ำงกำย
มนุษย์
 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำกกำรลดกำรใช้พลังงำน ลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติทสี่ ่งผลต่อสังคมในภำพรวม
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รูปที่ 5-26 โครงสร้ำงทีมออกแบบอำคำรแบบบูรณำกำร (Integrated Project Design Team)
ตารางที่ 5-6 แสดงเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำงทีมออกแบบอำคำรแบบเดิมและแบบบูรณำกำรในด้ำนต่ำงๆ

(ที่มำ : Advanced Energy Design Guide for Large Hospitals Developed by ASHRAE, USGBC, USDOE 2012)
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จำกหลักกำรดังกล่ำว สำมำรถแสดงรำยละเอียดกำรพิจำรณำแบบบูรณำกำรตำมขั้นตอนของโครงกำร ได้ดังต่อไปนี้
1. การจัดตั้งทีมงาน (Assembling the team)

จัดตั้งทีมงำนที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนกำรออกแบบ ก่อสร้ำง และใช้
งำนอำคำร โดยสำมำรถพิจำรณำในด้ำน Passive และ Active
ของระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ

2. การประชุมเริ่มต้นโครงการ (Project Kickoff)

ประชุมเริ่มต้นโครงกำร โดยมุ่งเน้นให้สำมำรถพัฒนำเอกสำร
ควำมต้องกำรของเจ้ำของ หรือ OPR (Owner’s Project
Requirement) จำกกำรทำ Workshop ร่วมกันระหว่ำงทีมงำน
และให้ซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นควำมสำเร็จของโครงกำรในประเด็นที่
เป็นที่เข้ำใจตรงกัน

3. การออกแบบเบื้องต้น (Predesign)

เน้นกำรทบทวน OPR อย่ำงรอบด้ำน เพื่อกำหนดทำงเลือกใน
กำรออกแบบ ในบำงกรณี อำจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
จำลองรูป แบบอำคำรที่เหมำะสม ตำมควำมต้ องกำรได้ เช่ น
BIM (Building Information Modeling)

4. การออกแบบข้อกาหนดหลัก (Schematic Design)

1.วำงกรอบพื้นที่ใช้งำนส่วนใหญ่ (Occupied Area) ให้อยู่ใน
บริ เ วณ Perimeter zone และให้ พื้ นที่ ใ ช้ งำนส่ วนน้ อ ย
(Unoccupied Area) หรือ ส่วนของ High heat load เช่น
Server ให้อยู่บริเวณ Core zone เพื่อสะดวกต่อกำรนำควำม
ร้อนมำใช้ประโยชน์ในกำรประหยัดพลังงำน
2.พิ จ ำรณำเทคโนโลยี แ ละกำรควบคุ ม /มำตรกำรอนุ รั ก ษ์
พลังงำน/ผลประหยัดจำกกำรเลือกวัสดุกรอบอำคำร เช่น
 Natural Ventilation for Cooling
 Daylighting
 Heat recovery
 Use of Radiant Surfaces
3.ประเมินควำมคุ้มทุนในกำรลงทุนในลักษณะต่ำงๆ เทียบกับ
Base Case (กรณี Conventional) เช่น
 ค่ำใช้จ่ำยลงทุนเริ่มแรกที่เพิ่มขึ้น
 ผลประหยัดพลังงำนต่อปี
 ผลประหยัดค่ำบำรุงรักษำต่อปี
 ระยะเวลำคืนทุน
 อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน
 ปริมำณคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลง
 ผลประหยั ด ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ASHRAE/IES
Standard 90.1-2010
 ช่วงอุณหภูมิที่ควบคุมได้ตลอดทั้งปี
 ช่วงระดับควำมสว่ำงที่ควบคุมได้ตลอดทั้งปี
 ฯลฯ
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5. การพัฒนากระบวนการออกแบบ (Design
Development)

เป็น กำรน ำผลที่ ได้ จำกขั้ นตอน Schematic Design มำ
พิจำรณำกับมำตรฐำนต่ำงๆ เช่น LEED เป็นต้น และโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรคำนวณ LCCA (Life Cycle Cost Assessment)
เพื่อยืนยันควำมมั่นใจต่อเจ้ำของอำคำรหรือผู้พัฒนำโครงกำร
จนสำมำรถกำหนดรำยละเอียดเป็นเอกสำร BOD (Basis of
Design) และสำมำรถให้ที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงติดตั้ง
(Commissioning Authority : CxA) พิจำรณำเทียบกับ OPR
ได้ตลอดโครงกำร

6. การเตรียมเอกสารก่อสร้างติดตั้ง (Construction
Documents : CDs)

เอกสำรที่ได้จำกขั้นตอนกำรออกแบบพร้อมสำหรับกำรก่อสร้ำง
ติดตั้ง โดยได้พิจำรณำถึงปัจจัยของควำมยั่งยืน (Sustainability
Features) เป้ำหมำยพลังงำน (Energy Target) และกำร
สื่อสำรในกระบวนกำร

7. การประมูลหาผู้รับเหมา (Bid Phase)

กำรชี้แจงวัตถุประสงค์เบื้องลึกในกำรออกแบบที่มีประสิทธิภำพ
แก่ผู้รับเหมำที่จะรับงำนเป็นสิ่งที่สำคัญ อันจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในโครงกำรตระหนั ก ถึ งปั จ จั ย ต่ ำ งๆ ที่ ต้ อ งควบคุ ม ให้ ไ ด้ ต ำม
วัตถุประสงค์กำรออกแบบ

8. การก่อสร้างและติดตั้ง (Construction)

ผู้อ อกแบบและที่ ป รึ ก ษำ CxA มี ก ำรทบทวนเอกสำรจำก
ผู้รับเหมำ (Submittal Review) ที่ยื่นเพื่อขออนุญำตกำร
ก่อสร้ำง ติดตั้ง เพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องกับข้อกำหนดใน
กำรออกแบบ เช่น OPR, BOD, CDs เป็นต้น

9. การทดสอบติดตั้งใช้งาน (Commissioning)

กำรตรวจสอบควรที่จะครอบคลุมถึง Prefunctional Test,
Functional Test และกำรฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลอำคำร
สำมำรถแก้ไขสภำวะใช้งำนให้เข้ำสู่สภำวะ

10. การใช้งานและบารุงรักษา (Operating &
Maintenance)

ควรมี ก ำรตรวจติ ด ตำมกำรใช้ พ ลั ง งำน (Monitoring &
Verifications) อย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 12-18 เดือน
หลังจำกส่งมอบงำนก่อสร้ำงติดตั้ง จำกหน่วยงำนกลำงหรือที่
ปรึกษำ Commissioning Authority (CxA) ที่มีประสบกำรณ์
นอกจำกนี้ ควรมีกำรจัดฝึกอบรมช่ำงเทคนิคผู้ควบคุมกำรใช้งำน
ระบบอุ ป กรณ์ ใ นอำคำรให้ ส ำมำรถใช้ ง ำนและบ ำรุ ง รั ก ษำ
อุปกรณ์อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนใช้เครื่องมือวัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ติดตำมประสิทธิภำพพลังงำนที่เปลี่ยนแปลง และวิเครำะห์หำ
สำเหตุควำมผิดปกติของกำรใช้งำนและบำรุงรักษำได้

11. การให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง (Ongoing
Occupant Engagement)

หลี ก เลี่ ย งกำรใช้ งำนอำคำรในลั ก ษณะที่ ฝ่ ำ ยช่ ำ งของอำคำร
ควบคุมกำรเดินระบบอุปกรณ์ฟุ่มเฟือย มำกจนเกินควำมจำเป็น
เพื่อป้องกันกำรร้องเรียนมำกกว่ำกำรพิจำรณำเรื่องผลประหยัด
พลังงำน ดังนั้น จึงควรสร้ำงควำมตระหนักทำงด้ำนประหยัด
พลังงำนแก่ผู้ใช้อำคำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เกิดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในเชิงบวก (Positive-Impact Behaviors)
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สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.

คํานําและโครงสรางของกฎหมาย
ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ
ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
๔.๑ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
๔.๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร
๔.๓ สิทธิในการขอผอนผันการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติฯ
ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
๔.๔ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุ
หรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน
๕. หนาที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
๖. การจัดใหมีผูรบั ผิดชอบดานพลังงาน
๖.๑ คุณสมบัตขิ องผูรับผิดชอบดานพลังงาน
๖.๒ จํานวนของผูรบั ผิดชอบดานพลังงาน
๖.๓ หนาที่ของผูรบั ผิดชอบดานพลังงาน
๖.๔ การแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
๖.๕ การแจงการพนหนาที่ของผูร ับผิดชอบดานพลังงาน
๗. การจัดการพลังงาน
๗.๑ การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
๗.๓ การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
๗.๔ การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
๗.๕ การจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
๗.๖ การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบตั ิ
ตามเปาหมายและแผนอนุรกั ษพลังงาน
๗.๗ การจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
๗.๘ การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
๗.๙ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน

หนา
๑
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๓
๑๔
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙

-๒๘. กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
๘.๑ แหงเงินกองทุนฯ
๘.๒ วัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ
๙. สิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนฯ
๑๐ การชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและการอุทธรณ
๑๑ บทกําหนดโทษ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับแกไขเพิม่ เติม)
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐
กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ.๒๕๕๒
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูร ับผิดชอบ
ดานพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒
กฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒
กฎกระทรวงกําหนด คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุซาต หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

หนา
๑๙
๒๐
๒๐
๒๑
๒๑
๒๒

คูมือคําอธิบายพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
๑. คํานําและโครงสรางของกฎหมาย
เนื่ องจากความตองการใชพ ลัง งานเพื่อตอบสนองการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสัง คมของ
ประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศ
ไวใชตามความตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการ
ใช พลังงานอยา งประหยั ดและมีป ระสิท ธิภาพ ตลอดจนการกอ ใหเ กิดการผลิ ตเครื่องจั กรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้น ภายในประเทศนั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานให
บรรลุเป าหมายได ดวยเหตุนี้ก รมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษพ ลังงาน (พพ.) จึงไดยกรา งกฎหมาย
สงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมา เพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการ
ใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักร
และอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรัก ษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่ องจักรอุปกรณที่มีป ระสิทธิ ภาพสูง
หรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ในทา ยที่สุด “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
๒๕๓๕” ก็ไดผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและไดมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕
อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติก ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญั ติ
บางประการไมเหมาะสมกับ สภาวการณใ นปจ จุบัน ฝายนิติ บัญ ญัติจึ งเห็นสมควรแกไขเพิ่ มเติมบทบัญ ญัติ
ดังกลาวเพื่ อใหสามารถกํ ากั บและสงเสริม การใชพ ลังงานการอนุ รัก ษพ ลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บ รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจน
การมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั งคม จึ งไดตรา “พระราชบั ญ ญั ติ การส ง เสริมการอนุรั กษ พลั ง งาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใชบังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหมี
ผลใชบังคั บเมื่อ พนกํ าหนด ๑๘๐ วันนั บแตวันประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ซึ่ งมี ผลใชบัง คับตั้งแตวันที่ ๑
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป

๒
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)
รายละเอี ย ดของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบั บ แก ไ ข
เพิ่มเติม) อยูในภาคผนวก ก
ในการนี้ กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรัก ษพ ลัง งานจึ งไดจัด ทํา คําอธิ บายการปฏิ บัติต าม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) สําหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมขึ้ นเพื่ อให สอดคลอ งกั บพระราชบัญญั ติและกฎหมายลํ าดั บรองที่ ไดปรั บปรุ งแกไขใหม ทั้ งนี้
เพื่ อ ใหเจา ของโรงงานควบคุมและเจ า ของอาคารควบคุม ตลอดจนผูที่เกี่ ยวขอ ง ไดเ ขาใจถึ งแนวทางการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
มีวั ตถุประสงคหลั กเพื่อกํากับดูแล สง เสริม และสนับสนุ นให “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม”
ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อสงเสริมและ
สนับ สนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจัก รหรื ออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสง เสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานขึ้นในประเทศและใหมีการใชอยางแพรหลาย ฉะนั้น กลุมเปาหมายที่รัฐมุงเขาไปกํากับ
ดูแล สงเสริม และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย ๓
กลุมดังนี้
(๑) โรงงานควบคุม
(๒) อาคารควบคุม
(๓) ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน
ดวยเหตุ นี้ พระราชบั ญญัติการสงเสริมการอนุรักษพ ลัง งาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
จึงบังคับใชกับกลุมเปาหมายเพียง ๓ กลุมที่กลาวมาขางตนเทานั้น
ในสว นของกลุม โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ อยูภ ายใตบังคั บของพระราชบัญญั ติฯ นั้น
จะมุงเนนโรงงานและอาคารที่มี การใชพลั งงานในปริมาณมากและมีศั กยภาพพรอมที่ จะดํ าเนิ นการอนุ รักษ
พลั ง งานได ทั น ที ทั้ ง นี้ โรงงานหรื อ อาคารใดจะเข า ข า ยเป น โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม หรื อ ไม
ยอมเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ไดกําหนดไว ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอ ๓
ในสวนของกลุ มผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่ องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรือ
อุปกรณเพื่อ การอนุรักษพลังงานนั้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนช วยเหลือทางการเงินเพื่อ ใหมีการผลิตหรือจํา หนา ย
เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ และวัสดุเหลา นี้ จํ า หนา ยใหแ ก ป ระชาชนอยา งแพร หลายและมีราคาถู ก ซึ่งจะชว ยให
ประชาชนทั่วไปลดการใชพลังงานลงได ทั้งนี้ การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ
การใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยา งใด เป นเครื่องจักรหรื อ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนด
เปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดเครื่อ งปรั บอากาศที่มีป ระสิท ธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวง
กําหนดตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกําหนดหมอ หุงข าวไฟฟาที่มีป ระสิทธิภาพสูง
พ.ศ.๒๕๕๒ เป นตน และเชนเดี ยวกัน การกําหนดวัสดุ หรื ออุ ปกรณเพื่ อการอนุรัก ษพลังงานตามประเภท
คุ ณ ภาพและมาตรฐานอย า งใดเป น วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานที่ อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ ของ
พระราชบัญญัติ นี้ ยอมเป นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได กํา หนดเปน เรื่ องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดกระจก
เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตน

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผูที่มีหนา ที่ตองดํา เนิน การอนุรั กษ พลังงานตามพระราชบั ญญั ติก ารสงเสริม การอนุ รัก ษพ ลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกวา “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลวแตกรณี
โดยจะเน น ไปที่โรงงานและอาคารที่มีก ารใชพลังงานในปริ มาณมากและมีศัก ยภาพพร อมที่จ ะดํา เนิน การ
อนุ รั ก ษ พ ลั งงานไดทั น ที ทั้ง นี้ ลัก ษณะของโรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ มย อ มเป น ไปตามที่พ ระราช
กฤษฎีก ากํ า หนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีก ากํ า หนดอาคารควบคุ ม พ.ศ.๒๕๓๘
ไดกําหนดไว ดังนี้
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติ ม) ซึ่งโรงงาน
หรืออาคารที่เขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น จะตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงงานหรืออาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตต หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลทแอมแปร
ขึ้นไป หรือ
(๒) เปนโรงงานหรืออาคารที่ใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผู
จํา หนายพลังงาน หรือ พลัง งานสิ้น เปลือ งอื่ นจากผูจําหน ายพลัง งานหรือของตนเอง อย างใดอยา งหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแต ๒๐ ลานเมกะจูลขึ้นไป
อยางไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแมมีลักษณะการใชพลังงานเขาขายเปนอาคารควบคุมตามที่
กลา วมาขางตน แตพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ไ ดกําหนดยกเวนไวไมให อาคาร
ดังตอไปนี้เปน อาคารควบคุม ซึ่งไดแก อาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตา งประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวา งประเทศหรื อที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้น ตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการ
ศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
สําหรับการคํานวณปริมาณการใชพลังงานตาม (๒) ขา งตนใหคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
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 ของน้ํา ที่อุ ณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดัน หนึ่งบรรยากาศ
ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริ มาณไอน้ํ าที่ใ ช หนวยเปนตั น/ป ดู จากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํ าของอาคารหรือ
โรงงาน
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใชคา
๐.๔๕
(๓) กรณี พ ลังงานสิ้ น เปลื อ งอื่ น ให คํา นวณปริ มาณความร อ นจากพลังงานสิ้ น เปลื อ งอื่ น เป น
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

ในกรณีที่ไมมีคาความรอ นสูงจากผูจํา หนาย ใหใชความร อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานกําหนด
รายละเอี ยดของพระราชกฤษฎีก ากํ า หนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีก า
กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลําดับ

๔. การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดการ
ดําเนิน การเพื่ อการอนุรั กษพลัง งานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่อ งจั ก รหรือ อุปกรณ และ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานไว ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในสวนผูปฏิบัติ
และผูกํากับดูแลมี ความเขาใจชัดเจนตรงกั นวาการดําเนินการอยา งใดที่ถื อวาเปนการอนุรักษพลัง งานตาม
กฎหมายนี้ ซึ่งไดแก

๖
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
อนึ่ ง เพื่ อ ประโยชน ในการอนุ รั ก ษพ ลัง งานในโรงงานควบคุ ม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง
ไดกําหนดใหรัฐ มนตรีว าการกระทรวงพลังงานโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแหงชาติ มี
อํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตอง
ปฏิบัติ
(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน
ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีเ หตุอั น สมควรใหอ ธิบ ดีก รมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลั ง งานมี อํ า นาจออกคํ า สั่ง ให เจ า ของโรงงานควบคุ ม รายใดแจ ง ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การใชพ ลั ง งานเพื่ อ
ตรวจสอบใหก ารอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลัก เกณฑและวิธีการที่กํา หนดในกฎกระทรวงที่ ออก
โดยรัฐมนตรี วาการกระทรวงพลังงาน และใหเ จาของโรงงานควบคุมรายนั้น ปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗
๔.๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร
การอนุรักษพลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
(๒) การปรับอากาศอยา งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
(๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ
กอสรางนั้นๆ
(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร
(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรัก ษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง มาตรา
๑๙ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํา นาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กํา หนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่ จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตอ งมีก าร
ออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ
พลังงาน
รายละเอียดของกฎกระทรวงกํา หนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยูในภาคผนวก ง
ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวขางตน มาตรา ๒๐ กําหนดวา ถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวา ดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็ นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวง
ดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา อาคารที่ เขาลักษณะเป นอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมีพระราช
กฤษฎีก าใช บังคั บกฎหมายว าดว ยการควบคุมอาคารก็ต าม ให ถือว าอยู ในบัง คับแหง กฎหมายว าดวยการ
ควบคุมอาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘
นอกจากนี้ เพื่ อ ประโยชน ในการอนุ รั ก ษพลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง
กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ
(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคารควบคุม
แตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรใหอธิบ ดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรัก ษ
พลัง งานเปนไปตามมาตรฐาน หลั กเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวงที่ ออกโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน และใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้ น
ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

ควบคุม

๔.๓ สิ ทธิใ นการขอผอ นผั นการปฏิ บัติ ตามพระราชบั ญญัติ ฯ ของโรงงานควบคุม และอาคาร

ในกรณีที่เจา ของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรื อ
ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๖ เดือน เจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดี
กรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ พลัง งานผอนผันการที่ ตองปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัตินี้ ตลอดเวลา
ดังกลาวได และในกรณี ที่มีคํา ขอดังกลาวใหอธิบดี พิจ ารณาผอนผั นหรือ ไมผอนผั นและมีหนังสือแจ งผลให
เจ า ของโรงงานควบคุมหรื อ เจ า ของอาคารควบคุ มทราบโดยเร็ ว ตามมาตรา ๘ วรรคสามหรื อ มาตรา ๑๘
ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แลวแตกรณี
เมื่ อเจา ของโรงงานควบคุม หรือเจ าของอาคารควบคุม ไดรับ หนังสื อแจงผลแลว ไมเ ห็น ดวยกั บ
หนังสือแจงดังกลาว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานภายใน ๓๐ วัน นั บ แตวัน ที่ไ ดรั บแจ ง ในกรณี เ ชน ว า นี้ใหก รมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลังงานรอการดํา เนิ นการไวก อนจนกวา จะมีคํ าวิ นิจ ฉัยของรัฐมนตรีแ ละแจ งคํ า วินิ จฉัยใหเ จ าของโรงงาน
ควบคุ มหรือ เจ าของอาคารควบคุ มซึ่งเปน ผูยื่นคํา รอ งทราบแลวตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐ มนตรี ตองพิจ ารณา
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒
หากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช
พลังงานต่ํากวา ขนาดหรือ ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีก าฯ อัน เปนเท็จ เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจา ของอาคารควบคุมดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙
๔.๔ การอนุรักษ พลังงานในเครื่ องจักรหรือ อุปกรณและส งเสริ มการใช วัส ดุห รือ อุป กรณเ พื่อ
การอนุรักษพลังงาน
สําหรับการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานนั้น พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ไมไดกําหนดการดําเนินการเพื่อ
การอนุรัก ษพลั งงานไว แตเพื่ อประโยชนในการอนุรั กษพ ลัง งานในเครื่อ งจั กรหรืออุ ปกรณ รวมทั้ง ใหมี การ
สงเสริมการใชวัสดุ หรืออุปกรณ เพื่อการอนุรักษพลั งงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ
(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
(๓) กําหนดวัสดุหรืออุ ปกรณเพื่ อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กํา หนดวา ผูผ ลิต และผูจํ าหนา ยเครื่ องจั กรหรื ออุ ปกรณ หรือ
วัสดุหรื อ อุ ป กรณ เพื่ อ การอนุ รั ก ษพ ลังงานที่มีป ระสิทธิ ภาพสูง ตาม (๒) หรื อ (๓) ยอ มมีสิทธิขอรั บ การ
สงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ได

๕. หนาที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได
กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง โดย
มีจํา นวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุ ณสมบัติ หนาที่ และจํ านวนของผูรับผิดชอบ
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
การจัดให มีผู รับผิดชอบด านพลั งงานประจํ าในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมแตละแหง มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหเปนไปอยา งมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ จํานวน หนาที่ การแจงการแตงตั้ง และการแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นั้น เป นไปตามกฎกระทรวงกํา หนดคุณสมบั ติ หนาที่ และจํา นวนของผูรับ ผิดชอบดา นพลังงาน 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
การรับ รองผลงานดา นการอนุรั กษ พลังงานของเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจา ของอาคาร
ควบคุมตามขอ (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
๖.๒ จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เจ าของโรงงานควบคุมหรื อ เจ าของอาคารควบคุมต องจั ดใหมี ผูรั บผิดชอบดานพลังงาน
ประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติดังตอไปนี้

๑๑
(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับ อนุมัติจากผูจําหนายพลั งงาน
ให ใ ชเ ครื่ อ งวัด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ดตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ดเดี ยวหรื อ หลายชุด รวมกั น มี ข นาดต่ํา กว า ๓,๐๐๐
กิโลวัตต หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแ อมแปร หรือ มีก ารใชพลังงานไฟฟ า พลังงานความร อนจากไอน้ํ า หรื อ
พลังงานสิ้น เปลือ งอื่น จากผูจํา หน า ยพลัง งานหรือ ของตนเอง อยางใดอยา งหนึ่ งหรื อรวมกั น ตั้งแตวั น ที่ ๑
มกราคมถึง วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมของปที่ ผา นมา มีปริม าณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟา ต่ํากว า ๖๐
ลา นเมกะจูล ตองจั ดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลัง งานอยา งน อย ๑ คน โดยมี คุณสมบัติอยา งหนึ่งอยา งใดใน
๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑
(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจ ากผูจําหนายพลังงาน
ใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตต
หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่น จากผูจํา หนายพลังงานหรือ ของตนเอง อยา งใดอยางหนึ่งหรื อรวมกัน ตั้งแตวัน ที่ ๑ มกราคมถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐ ลานเมกะจูลขึ้น
ไป ตองจัด ให มีผู รับผิ ดชอบด านพลั งงานไมน อยกวา ๒ คน โดยอย างน อย ๑ คนตอ งมี คุณสมบั ติต าม
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) ชวยเจ าของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ
๖.๔ การแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เจ า ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุมตองแจ งการแตงตั้งผูรั บผิดชอบดา น
พลั งงานต ออธิ บดีก รมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุ รักษ พลั งงานภายในกํา หนดเวลาและเงื่อ นไขการเปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้

๑๒
(๑) กรณี ที่เปน โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) ใหเจา ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่กํา หนดในหัวขอ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๒) กรณีเปน โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัว ขอ ๖.๒(๒) ใหเ จาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วัน ที่เ ปน โรงงานควบคุ มหรือ อาคารควบคุม โดยอยา งน อย ๑ คน ตอ งมี คุณ สมบัติ ตามหัว ขอ ๖.๑(๔) หรือ
(๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑ แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๓) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงกําหนดคุ ณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรั บผิดชอบดา นพลังงานฯ ใช บัง คับ และเจ าของ
โรงงานควบคุ มหรือเจ าของอาคารควบคุ มไดจัดใหมีผูรั บผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอ ยางหนึ่งอยา ง
ใดตามหั วขอ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู แล ว ใหแจงใหอ ธิบดีทราบ และใหผู รับ ผิดชอบดา นพลังงาน
ดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
สํา หรั บกรณี ที่เ จา ของโรงงานควบคุม หรื อเจ าของอาคารควบคุม ตามหั วข อ ๖.๒(๑)
ดังกลาวขางตนยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวน และคุ ณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
(๔) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคั บ และเจ าของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจั ดใหมี ผูรับ ผิดชอบดา น
พลังงานซึ่ง มีคุ ณสมบั ติอยา งหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจง ใหอธิบ ดีทราบ
และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุ ม
ดังกลาวขางตนดําเนินการดังตอไปนี้
(๔.๑) จั ดใหมีผูรั บ ผิดชอบดา นพลังงานตามจํ า นวนและคุณ สมบั ติที่กํ า หนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๔.๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมี คุณสมบัติตามหัวขอ
๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วั น ตามที่ กํา หนดในหัวขอ (๔.๑) ได โดยไมใ ชเ ปน ความผิด ของเจา ของ
โรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเ จาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดีและใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไม
เกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

๑๓
(๕) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช บังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ใหเ จาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้ น ดําเนิ นการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหัวขอ (๔.๑) และ (๔.๒)
(๖) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) นับแตวันถัดไปจาก
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังไมพนระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลัง งานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที
สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ๑๘๐ วัน ได
โดยไมใชเ ปน ความผิด ของเจา ของโรงงานควบคุ มหรือ เจ าของอาคารควบคุม ใหเจ าของโรงงานควบคุ มหรือ
เจ าของอาคารควบคุม ดังกลา วดํ าเนิ นการจั ดใหมี ผูรับ ผิด ชอบดา นพลั งงานตามวิธี การและขั้น ตอนในหัว ขอ
(๔.๒)
วิธี ก ารแจ ง การแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน พร อ มทั้ ง เอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการแจ งตามกฎกระทรวงนี้ ใหเ ป น ไปตามแบบที่อ ธิบ ดีก รมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลังงานประกาศกําหนด
๖.๕ การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ในกรณีที่ผู รับผิดชอบดา นพลังงานพนจากหนาที่ ใหเจา ของโรงงานควบคุมหรื อเจ าของ
อาคารควบคุมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้
(๑.๑) มี ห นั ง สื อ แจ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบถึ ง การพ น จากหน า ที่ ข องผู รั บ ผิ ด ชอบด า น
พลังงานโดยทันที
(๑.๒) จั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานขึ้ น แทนภายใน ๙๐ วั น นั บ แต วั น ที่
ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

๑๔
(๒) ในกรณีที่ผูรั บผิ ดชอบดา นพลังงานซึ่ งมีคุณสมบั ติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรื อ (๕) พน
จากหนาที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ป นับ จากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผ ลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้
(๒.๑) มีห นังสือ แจง ให อธิบดีท ราบถึ งการพ นหนา ที่ของผู รับ ผิด ชอบดา นพลัง งาน
โดยทันที
(๒.๒) จั ดให มีผู รั บ ผิ ด ชอบดา นพลั ง งานตามจํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต วันที่ผู รับ ผิดชอบดา นพลัง งานเดิมพ นจากหนาที่ แลว แจง ใหอ ธิบดี
ทราบโดยทันที
(๒.๓) กรณี ที่ไมส ามารถจั ดใหมีผูรั บ ผิดชอบดา นพลังงานซึ่งมีคุณ สมบั ติตามที่
กําหนดในหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดไวในหัวขอ (๒.๒) ได โดยไมใช
เป นความผิ ดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเ จาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจา ของอาคารควบคุ มจัดใหมีผูรับ ผิดชอบดา นพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได รับอนุ มัติ แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีก ารแต งตั้ งผู รับ ผิด ชอบด านพลั งงานศึก ษาไดจ ากคู มือ การ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๗. การจัดการพลังงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และในอาคารควบคุ มของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลั กเกณฑ และวิธี การจัด การพลังงานที่ กํา หนดไวใ น
กฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ และวิ ธีก ารจั ดการพลั งงานในโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุม
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
ของการจัดการพลังงาน

๗. การตรวจติดตาม และประเมิน
การจัดการพลังงาน

๔. การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน

๕. การกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน

๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
แผนผังโครงสรางการจัดการพลังงาน

๑๖
๗.๑ การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
เจ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคารควบคุ ม ตอ งจั ด ให มี คณะทํ า งานด า นการจั ด
การพลังงานขึ้น มาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุม พรอมทั้งกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจั ดทําเปนเอกสาร
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ นการจัด การพลังงานใหสอดคลองกับ นโยบายอนุ รัก ษพ ลังงาน และวิ ธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ขอความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ก ารตาม
นโยบายอนุรั กษ พลังงานและวิ ธีการจั ดการพลังงาน รวมทั้ งจัดการฝกอบรมหรือ กิจ กรรมเพื่อสรา งจิตสํานึก
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ
(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลั งงานของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๕) เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษพ ลังงานและวิ ธีก ารจั ด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ
(๖) สนั บ สนุ น เจ า ของโรงงานควบคุมและเจ า ของอาคารควบคุมในการดํา เนิ น การตาม
กฎกระทรวงนี้
๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
ในกรณีที่เป นการนํ าวิ ธีการจัด การพลังงานมาใชเป นครั้งแรก เจ าของโรงงานควบคุ มหรือ
เจ า ของอาคารควบคุมอาจยังไมทราบถึ งสถานภาพการจั ดการพลังงานที่เ ป น อยูของตนเอง จึ งตอ งมีก าร
ประเมินสถานภาพเบื้องตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา เพื่อใหทราบถึงสถานภาพ
การจัดการพลังงานขององคกรที่เปนอยูในปจจุบัน มีจุดออน หรือจุดแข็งในดานใด และนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมตอไป

๑๗
ในการประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลัง งานเบื้ อ งต น นั้ น ให คณะทํ า งานดา นการจั ด
การพลังงานใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพ
เบื้องตน ซึ่งในตารางดังกลาวนั้น จะพิจารณาระบบซึ่งแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ ๖ สวน คือ นโยบาย
การจัด การพลังงาน การจั ดองค กร การกระตุ นและสร างแรงจู งใจ ระบบขอ มูล ขา วสาร การประชาสัม พัน ธ
และการลงทุน โดยแตละองคป ระกอบจะมีคะแนนระหวาง ๐ - ๔ คะแนน ซึ่ง คณะทํ างานฯ จะต องทํา การ
ประเมินองคประกอบแตละสวนดังกลาวนั้นอยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปน
จริงในปจจุบันไดมากที่สุด หลังจากนั้นจึงกําหนดเปาหมายในองคประกอบแตละสวน เพื่อกําหนดทิศทางของ
นโยบายอนุรักษพลังงานตอไป
๗.๓ การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกํา หนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพื่อ
แสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจั ดการพลัง งานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สรางความเขาใจ
และจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจางหรือบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ
พลังงานและเปนแนวทางใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
นโยบายอนุรักษพลังงานดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
(๓) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน
(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลังงาน
นอกจากนี้ เจา ของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคารควบคุมต องจั ดใหมี การเผยแพรนโยบาย
อนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้น โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดย
วิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได

๑๘
๗.๔ การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
เจ าของโรงงานควบคุมและเจา ของอาคารควบคุมตองจัดใหมีก ารประเมินศั กยภาพการ
อนุ รัก ษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมิ นการใชพลังงานที่มี นัย สําคัญทุกกิจ กรรมที่ เกิ ดขึ้น ในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลทั่วไป ขอมูลการผลิตและการบริการ และขอมูลที่
เกี่ยวกับการใชพ ลัง งานในเครื่องจักรและอุป กรณ และภาพรวมของการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม เพื่อนําไปสูงการประเมินการใชพลังงานในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ หรือการบริการ และ
ระดับเครื่องจักร อุปกรณ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํา หนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ แ ละวิธีก ารดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บ การจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุ ม
พ.ศ.๒๕๕๒
๗.๕ การจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
เจา ของโรงงานควบคุ มและเจ าของอาคารควบคุ มตองจัดใหมีการกํ าหนดเป าหมายและแผน
อนุรักษพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม หรือ กําหนดระดับ
ของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
แผนอนุรั กษพลัง งานอยางนอยต องประกอบด วยระยะเวลาของการดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนิ นการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลัง งาน
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ แ ละวิธีก ารดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บ การจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุ ม
พ.ศ.๒๕๕๒
นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัด
ใหมีกิจกรรมเพื่อสง เสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวม
ฝก อบรมและรวมกิ จกรรมอยา งต อเนื่อง เพื่อเปนการให ความรูและสรางจิตสํา นึกให เกิดความตระหนั กถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรดังกลาวทราบอยางทั่วถึง
๗.๖ การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน
เจา ของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่ได
จัด ทํา ขึ้น ตามหลัก เกณฑและวิธีการที่กํ าหนดไวในประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่อง หลั กเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
๗.๗ การจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
เจ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคารควบคุ ม ต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจติ ด ตาม และ
ประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปน
ประจํ า อยา งน อ ยป ละ ๑ ครั้ ง ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่กํ า หนดไว ใ นประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ

๑๙
๗.๘ การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
เจ าของโรงงานควบคุ มและเจา ของอาคารควบคุ มตองจั ดใหมีการทบทวน วิ เคราะห และ
แก ไขขอบกพรอ งของการจัด การพลังงานตามช วงเวลาที่กํ าหนดอยา งเหมาะสมเป นประจํ าอยางนอยปละ ๑
ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
๗.๙ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับ รองที่ไ ดขึ้น ทะเบี ยนไวกั บกรมพั ฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรั ก ษ
พลังงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและสง
รายงานดังกลาวใหแ กอธิบดีกรมพั ฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษพลัง งานภายในเดือนมีน าคมของทุ ก ป
เว นแตในปที่ผ านมานั้น เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ มมี ระยะเวลาที่ต องดํ าเนินการจัด
การพลังงานตามที่กํา หนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม นอยกวา ๑๘๐ วัน ใหเ จาของโรงงาน
ควบคุมและเจ า ของอาคารควบคุมนั้ น จั ดสงรายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ดการพลังงานของ
ระยะเวลาดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
การจั ดส งรายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลังงานให กระทํ าโดยส งเป น
เอกสารตนฉบับ พรอมแผน CD ไฟลอิเลคทรอนิคส ดวยวิธีการดังตอไปนี้
(๓.๑) นําสงดวยตนเอง หรือ
(๓.๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน
รายละเอียดของขั้นตอน วิ ธีการดํ าเนิ นการจั ดการพลัง งานและการสง รายงานตามที่กลา วไวใ น
ขอ ๗ ใหศึ กษาไดจากคูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่ ง
จัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๘. กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ง
เรียกว า “กองทุน เพื่อสง เสริมการอนุ รักษพลังงาน” ในกระทรวงพลั งงาน เพื่อใหเปน ทุนหมุน เวียนและใชจาย
เพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยสรุปไดดังนี้

๒๐
๘.๑ แหลงเงินกองทุนฯ
กองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินโอนมาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) เงิ นที่ ผูผ ลิต ผู นําเขา และผู จํา หนา ยน้ํ ามั นเชื้อ เพลิง และกา ชเพื่อ ใชในราชอาณาจัก ร
ตองนําสงเขากองทุนฯ
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(๕) เงินหรื อ ทรั พ ยสิน ที่ไดรั บ จากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รั ฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินดอกผลและประโยชนที่เกิดจากกองทุนนี้
๘.๒ วัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ
มาตรา ๒๕ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ ไวดังตอไปนี้
(๑) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุ รักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่ง แวดลอมที่ เกิด ขึ้นจากการอนุรั กษพ ลัง งานของสว นราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ
(๒) เปนเงิน หมุนเวียน เงิ นช วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนใหแกเอกชนสําหรั บการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการอนุรักษพลังงาน
(๓) เปนเงินชวยเหลือหรืออุด หนุน ใหแกสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
องคกรเอกชนในเรื่องตอไปนี้
(๓.๑) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน
(๓.๒) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒ นา การศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา
การสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษพลังงาน
(๓.๓) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(๓.๔) โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และ
การประชาสัมพั น ธเกี่ ยวกั บ การพั ฒนาการสงเสริ มการอนุ รั ก ษ พ ลังงาน และการป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน
(๔) เปนค าใชจา ยในการบริห ารงานการสง เสริมการอนุรั กษ พลัง งานเพื่อใหเ ปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนฯ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ จ ะตองจัดใหมี ก ารอนุรักษพลัง งาน รวมทั้ง การจั ดใหมี
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่ จําเปนเพื่อการอนุรักษๆ หรือผูผลิต หรือผูจําหนาย
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือไดตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ขอรับยกเว นค าธรรมเนีย มพิเ ศษการใช ไ ฟฟ า ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ไ ดตามมาตรา
๔๐(๑) โดยค า ธรรมเนี ยมพิ เศษการใชไฟฟ า นั้น เปน มาตรการกํา กั บดูแ ลในลัก ษณะของคาปรั บที่ใชเ ป น
บทลงโทษสํา หรับ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของ
อาคารควบคุมผู นั้นตองชําระเงิ นคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเข ากองทุน เพื่ อสง เสริมการอนุรักษ พลัง งาน
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๑๐ ตอไป
(๒) ขอรั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น เพื่ อส งเสริ มการอนุ รั กษ พลั งงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคหลัก ประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมาก็เพื่อใชเปนเงินชวยเหลือหรือ อุดหนุนใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรื อ
เจาของอาคารควบคุมในการดํ าเนิน การอนุรั กษ พลัง งานตามกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอี ยดที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๕
นอกจากนี้ เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
การอนุรักษพลังงาน แตตองการจะดําเนินการใหมีเ ครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือ ระบบควบคุ ม
การทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน ใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมชวยเหลือไดเชนเดียวกัน

๑๐. การชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและการอุทธรณ
นอกเหนือจากมาตรการกํากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัตินี้ยัง
มีการกํา หนด “ค าธรรมเนียมพิ เศษการใชไฟฟ า” ใหเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุ มที่ไม
ดํา เนิ น การอนุ รั ก ษพ ลัง งานใหเ ป น ไปตามตามกฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารจั ด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา
๒๑ (๑) ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟา
สว นภูมิภ าคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอั ตราที่คณะกรรมการกองทุน เพื่ อ สงเสริ มการอนุรั ก ษพลังงาน
กําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒
เมื่อ มีก รณีที่ต อ งดํ าเนิ นการเรียกเก็บคาธรรมเนี ยมพิเศษการใชไฟฟ า ใหอ ธิบดีกรมพั ฒนา
พลัง งานทดแทนและอนุรั กษพ ลัง งานมีหนั งสื อแจงใหเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุมที่
จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเริ่มมี
ผลตั้ งแตวันที่ ๑ ของเดือนถั ดไปนั บแตวันที่ไดรับ แจ งจากอธิบดี โดยใหการไฟฟ าฝา ยผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง หรื อการไฟฟ าสวนภูมิ ภาคเป นผู จัดเก็บ คาธรรมเนีย มพิ เศษการใชไฟฟา จากโรงงาน
ควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มที่ซื้อหรือไดไปจากตนพรอ มกับ การจัดเก็บคา ไฟฟา ปกติประจําเดือน และนํ าสง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตาม
มาตรา ๔๔
ในระหว า งที่ โ รงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษการใช ไ ฟฟ า
ให คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ สง เสริ มการอนุ รั ก ษ พ ลั งงานพิ จ ารณาระงับ สิท ธิก ารขอรั บ การส งเสริ มและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริม
หรือ ชวยเหลื อเปน การชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมดั งกลา วไดรั บการสง เสริมและ
ชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไดรับหนังสือแจงใหชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
การใชไฟฟา หากไมเห็นดวยกับหนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่ไ ดรั บแจ ง โดยการอุทธรณ ดังกลา วไมเปน เหตุทุเ ลาการบังคั บตามกฎหมาย เว นแตรัฐมนตรีจ ะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณาการ
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ เปนกฎหมายที่เนนการสงเสริมและชวยเหลือแก
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพื่อใหพระราชบัญ ญัติมีสภาพบังคับ จึงตองมีบทกําหนด
โทษในลักษณะของคาปรับสําหรับผูที่ไมดําเนินการตามกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องการที่เจาของโรงงานควบคุม
หรือ เจา ของอาคารควบคุมไมดํา เนิ นการจั ดการพลังงานตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง การไมแ จ งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการที่ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานไดร ายงานผล
การตรวจสอบฯ อัน เป นเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริ ง และอื่ นๆ สําหรับ บทกํา หนดโทษของผูที่ฝ าฝน ไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังตอไปนี้

๒๓
ลักษณะของการกระทําความผิด
๑. เจาของโรงงานควบคุมแหง ใดแจงรายละเอียดหรื อ
เหตุ ผ ลในการมี คํ า ขอให อ ธิ บ ดี ผ อ นผั น การที่ ต อ ง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม
อันเปนเท็จ
๒. เจ า ของโรงงานควบคุมหรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม
ผูใ ดไมป ฏิบัติต ามคํ าสั่ง ของอธิบ ดีตามมาตรา ๑๐
และมาตรา ๒๑ ที่สั่งใหผูนั้นแจงข อเท็จจริงเกี่ยวกั บ
การใชพ ลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรัก ษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
๓. เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือ
ผู รั บ ผิ ดชอ บ ด า น พลั ง งา น ผู ใดไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา
๒๑ อันไดแก กฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การกํ า หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานใหเจ า ของโรงงานควบคุมหรื อ เจ า ของ
อาคารควบคุมตองปฏิบัติ
- การกํ า หนดให เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของ
อาคารควบคุ มต องจั ดใหมีผูรับ ผิด ชอบด านพลัง งาน
ประจํ า ในโรงงานควบคุ มหรื อ อาคารควบคุม แต ล ะ
แห ง ตลอดจนกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละหน า ที่ ข อง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
๔. ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลัง งาน การใช พ ลั ง งานในเครื่ อ งจั ก รหรื อ
อุ ป กรณ และคุณ ภาพวัส ดุหรื อ อุ ป กรณ เ พื่ อ การ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปน
เท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง

บทลงโทษ
ตองระวางโทษจํา คุกไมเกิน ๓ เดื อน หรือปรับ
ไมเ กิ น ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรื อ ทั้งจํ า ทั้งปรั บ
(มาตรา ๕๓)

ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น ๕๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๕๔)

ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๕๕)

ตองระวางโทษจํา คุกไมเกิน ๓ เดื อน หรือปรับ
ไม เ กิ น ๒๐๐,๐๐๐บาท หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ
(มาตรา ๕๖)

๒๔
ลักษณะของการกระทําความผิด

บทลงโทษ

๕. ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนถึง ๒ ป
ตามจํานวนที่ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือ หรือปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)
มาตรา ๓๗
๖. ผูใดขัดขวางหรือ ไม อํา นวยความสะดวกแกพนั กงาน ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น ๕,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๖๐)
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๓๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหไว ณ วันกทีา่ ๒๓ มีนาคมสําพ.ศ.
๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบกาัญญัติแหงชาติสํานัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ พระราชบัญกญัา ตินี้เรียกวาสํ“าพระราชบั
ญญัติการสงเสริ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษาเป
นตนไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ ในพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา
ญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“พลังงาน”

หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให
งานได เชน เชื้อเพลิกงา ความรอนและไฟฟ
า เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ออย ชีวมวล น้สําํ นัแสงอาทิ
ตย ความรอนใตกาพิภพ ลม และคลื
เปนตน
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิ
ง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อเพลิง” หมายความรวมถึ
ง ถานหิสํานนักหิงานคณะกรรมการกฤษฎี
นน้ํามัน ทรายน้ํามัน กน้าํามันเชื้อเพลิง
สํานั“กเชื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลั
กําหนดโดยประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งงานแหสํงาชาติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“น้ํ า มั น เชื้อ เพลิง ” หมายความวา ก า ซ น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ
สํ
า
นั
า น้ํามันอื่นสํๆานัทีก่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อมาแลวและ
เครื่องบิน น้ํามันกกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ด น้ํามันดีเซล น้ํามันกเตา
ลายกับน้ํามันที่ไดออกชื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื
งงานแห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งชาติกําหนดโดยประกาศในราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจจานุเบกษา
สํานั“กกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกมเหลวที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ซ ” หมายความวกาา ก า ซป โ ตรเลี
่ ใ ช เ ป น ก า ซหุกาง ต ม หรื อ ก า ซ

ไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ
่น” หมายความว
เชื้อเพลิง สถานที่ผลิกตา และจําหนาย
สํานั“กโรงกลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า โรงกลั่นน้สําํานัมักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สารละลายดวย กา
“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
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“อนุรักษพลังงาน” หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประหยัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“เจาของโรงงาน” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“เจกาาของอาคาร” สําหมายความรวมถึ
งบุคคลอืก่นา ซึ่งครอบครองอาคารด
วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานั“กคณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎีนก”า หมายความว
สําานักคณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อสงเสริมการ
นเพื
อนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัสํตาินนักี้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*หรือผูซึ่งอธิบดีกรมพั
รักษพลังงาน*มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน**
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
เสนอนโยบาย เปกาาหมาย หรือมาตรการเกี
่ยวกับการอนุรกักาษพลังงานตอ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เสนอตอ คณะรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒)
มนตรี ในการออกพระราชกฤษฎี
กสําตามมาตรา
๘ และ กา
มาตรา ๑๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒

(๓)กา ใหคําแนะนํสําาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา
๙ มาตรา
๑๙ มาตรา ๒๑ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

และมาตรา ๒๓
สํานัก(๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กเกณฑ เงื่อสํนไข
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดแนวทาง หลั
และลําดับความสําคัญกาของการใชจาย

เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘
(๕)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ และมาตรา
(๗) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ
แกโรงงาน อาคาร กผูาผลิตหรือผูจสํําาหน
ยเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ง และผูผลิต กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่มีประสิทสําธินัภกาพสู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐
สํานั(ก๙)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนดไวสํใานพระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปฏิบัติการอื่นใดตามที
ญญัตินี้
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ หนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเจาหนาที่นสํําาสนังกในระหว
างเวลาพระอาทิกาตยขึ้นและพระอาทิ
ตยตก หรือในเวลาทํกาาการของบุคคล

นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบี
ยน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ป ด หนั งสื อ หรืสําอนัคํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สั่ ง ไว ใ นที่ที่ เห็ น ไดง ากยา ณ ที่ อยู สํสําานันักกงาน
หรือ บา นที่ บุ ค คลนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ น มี ชื่ อ อยู ใ น
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือพิมพที่จําหนกาายเปนปกติในท
่นั้นก็ได
เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําสั่งนั้นแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํงานัและรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาการกระทรวงพลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งพนักงานเจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐกมนตรี
งงาน มีอํานาจแต
าหนาที่ กับออก กา
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒ กา
มาตรา ๔ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวงและประกาศนั
น้ เมื่อไดประกาศในราชกิ
จจานุเสํบกษาแล
วใหใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บังคับได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
พลังงานในโรงงานไดกแา กการดําเนินสํการอย
างใดอยางหนึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗ การอนุ
สํารนัักกษงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังตอไปนี้
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การปรับปรุงประสิกทาธิภาพของการเผาไหม
เชื้อเพลิง
(๒)

การปองกันการสูญเสียพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
การเปลี่ยนไปใชพกลัางงานอีกประเภทหนึ
่ง
สํานั(ก๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสูงสุดในชสํวานังความต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความตองการพลังไฟฟ
องการใชไฟฟาสูกางสุดของระบบการใช
อุปกรณไฟฟา กา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุทกี่ชา วยในการอนุสํรานัักกษงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิธีการใชพลังงานอยกาางใดใหเปนโรงงานควบคุ
ม ใหตราเปนพระราชกฤษฎี
กสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เจากของโรงงานควบคุ
แหงใดใชพลังงานต่กําากวาขนาดหรืสํอาปริ
าณที่กําหนดใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหกเดืสํอานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เจาของโรงงานควบคุมกแห
ยดพรอมดวยเหตุ
า งนั้นอาจแจ
สํางนัรายละเอี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผล และมีคํา
ขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังกลาว ใหอธิบดีพกิจาารณาผอนผันสําหรื
ไมผอนผันและมีหนังกสืาอแจงผลใหเสํจาานัของโรงงานควบคุ
ม กา
ทราบโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔
มาตรา
ในการอนุรักษพลักงางานในโรงงานควบคุ
ม ใหรัฐมนตรี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๙ เพื่อประโยชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมตองปฏิบัติ
กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุ
องจัดใหมีผูรับผิด ชอบด
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํามนัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นพลัง งาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง จะกํ า หนดประเภท ชนิ ด หรื อ ขนาดของโรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางด
หรือเรื่องอื่นใดทีก่เาปนเรื่องที่เปลีสํ่ยานันแปลงรวดเร็
วตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านเทคนิคสํานัวิชกาการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นุเบกษาก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควร อธิ บ ดี มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ให เ จ า ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งขอเท็จจริสํางนัเกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อตรวจสอบให
สํากนัารอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โรงงานควบคุมรายใดแจ
่ยวกับการใชพลังงานเพื
รักษพลังงาน กา
เปนไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที
่ออกตามมาตรา ๙ และให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๔กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พระราชบัญญั
สําตนัิกการส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า (ฉบับที่ ๒)
มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดย
งเสริมการอนุรักษพลังกงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๑๑ ยกเลิกสํโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริกมาการอนุรักษพลัสํงางาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
สํานั๖กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า บที่ ๒) พ.ศ.
มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดย พระราชบั
ญญัติการส
มการอนุรักษพลังงาน ก(ฉบั
๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗ กา
มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๖-

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๕

๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐

๑๖
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การอนุรักษพลังงานในอาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ษพลังงานในอาคารไดกาแกการดําเนินสํการอย
างใดอยางหนึง่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๗ การอนุ
สํานัรกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังตอไปนี้
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
การลดความรอนจากแสงอาทิ
ตยสํทาี่เนัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
มาในอาคาร
(๒)

การปรั บ อากาศอย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การรั กษาอุ ณ หภู มิ ภ ายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
การใชวัสดุกอสรกาางอาคารที่จะชสําวนัยอนุ
รักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานังในอาคารอย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔)กา การใชแสงสว
างมีประสิทกธิาภาพ
(๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงานในอาคาร
(๖)กา การใชระบบควบคุ
มการทํางานของเครืก่อางจักรและอุปกรณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิธีการใชพลังงานอยกาางใดใหเปนอาคารควบคุ
มใหตราเปนพระราชกฤษฎี
กาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙๑๑ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสราง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือดัดแปลงใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํ
าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห
งชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื
งดังตอไปนี้
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื
ลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อการอนุรสํักาษ
นักพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั๙กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า บที่ ๒) พ.ศ.
มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดย พระราชบั
ญญัติการส
มการอนุรักษพลังงาน ก(ฉบั
๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐ กา
มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
สํานั๑๑กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒)กา กําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีกการในการออกแบบอาคารตาม
(๑) กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
สํานักฎกระทรวงตามวรรคหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งจะกําหนดรายละเอี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยดทางดานเทคนิกคา วิชาการ หรือ
เรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ตามสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ให เ ป น ไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ถาคณะกรรมการควบคุม
อาคารตามกฎหมายว
อาคารไดพิจารณาใหกคาวามเห็นชอบทีสํา่จนัะนํ
ามาใชบังคับกับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาดวยการควบคุ
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘ แหงพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผลเสมือนเปนสํกฎกระทรวงที
่ออกตามมาตรา
ญญัติควบคุมอาคารกา พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารที่ เ ข า ลัสํกานัษณะเป
น อาคารควบคุกมาจะอยู ใ นท อสํงที
ี่ ยั ง มิ ไ ด มี พ ระราชกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านั่ ทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก าใช บั ง คั บ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่เกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที
่ยวของเพื่อประโยชนใกนการปฏิ
บัติตามพระราชบั
ญญัตินี้
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในการอนุรสํักานัษกพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาม ใหรัฐมนตรี
๒๑๑๒ เพื่อประโยชน
ลังงานในอาคารควบคุ

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิ
ธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมตองปฏิบัติ
(๒)กา กํ า หนดให เสํจานัา ของอาคารควบคุ
มต อกงจัา ด ใหมี ผูรั บ สํผิาดนัชอบด
า นพลั ง งาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒๑๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒

มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๑๓กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๘-

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ
สํานักและส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งเสริมการใชวัสดุกหารืออุปกรณเพืสํา่อนัการอนุ
รักษพลังงาน๑๔ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เพื่อการอนุ
สํานัรกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาโดยคําแนะนํา
รวมทั้งใหมีการส
มการใชวัสดุหรืออุปกกรณ
ษพลังงาน ใหรัฐมนตรี
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กํา หนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่ องจักร หรือ
อุปกรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อัตราการเปลี่ยนแปลงพลั
งงาน และประสิ
ทธิภาพการใชพลักงา งานอยางใดสําเปนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เครื่องจักร หรือ กา
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอยางใด เปกานวัสดุหรืออุปสํกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) กํ า หนดให ผู ผ ลิ ต และผู จํ า หน า ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ อุ ป กรณ ต อ งแสดงค า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
ผู ผ ลิ ต และผู จํ า หน า ยเครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ หรื อ วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ เ พื่ อ การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุรักษพลังงานที่มกีปาระสิทธิภาพสูสํางนัตามวรรคหนึ
่ง (๒) หรืกอา (๓) มีสิทธิขสํอรั
การสงเสริมและ กา
ชวยเหลือตามมาตรา
๔๐ ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ ป น เรืก่ อา งที่ เ ปลี่ ย นแปลงรวดเร็
ว ตามสภาพเศรษฐกิ
จ และสัสํงานัคม
ให เ ป น ไปตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิ
ตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายว
าดวยมาตรฐาน กา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงที
่ออกตามมาตรานี้ใหสกําานักงานมาตรฐานผลิ
ตภัณฑอุตสาหกรรมดํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการตาม
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนเพื่อกสางเสริมการอนุสํรานัักกษงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔ กา
หมวด ๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๑๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖
มาตรา
๒๔
ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุ
นหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกักาบการอนุรักษสํพานัลักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
งาน โดยประกอบดวยเงิ
ตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นและทรัพยสํสาินนัดักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) เงิน ที่โอนจากกองทุน น้ํา มัน เชื้ อเพลิงตามกฎหมายวา ดวยการแก ไขและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้
ํามันเชื้อเพลิกงาตามจํานวนทีสํ่นานัายกรั
ฐมนตรีกําหนด กา
(๒) เงินที่สงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป
สํานั(๔)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นคราวๆสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อองคการระหว
สํานัากงประเทศ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐบาลตางประเทศหรื
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให ก ระทรวงพลั ง งานเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรัพ ย สิ น ของกองทุ น และดํ า เนิ น การ
เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบั
ญสําญันัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๗

๒๔/๑ ให โ อนบรรดากิ
จ การ
พ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ สกิ นา และเงิ น จาก
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักทรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุรักษพลังงานตามพระราชบั
ญญัสํตาินนักี้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใชเพื่อวัตถุสํปาระสงค
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕ เงินกองทุนกให
ดังตอไปนี้
(๑)

เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การักษพลังงานหรื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อมจากการอนุ
สํานักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดําเนินงานในการอนุ
การแกไขปญหาสิ่งแวดล
ักษพลังงานของ กา

สวนราชการหรืสําอนัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
วิสาหกิจ
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เปน เงิน หมุน เวียน เงิน ช วยเหลื อ หรื อเงิ น อุ ดหนุ น แก เอกชนสํ า หรั บ การ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุ
รักสํษาพนักลังานคณะกรรมการกฤษฎี
งงานหรือเพื่อการแกไกขป
รักษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า ญหาสิ่งแวดล
สํานัอกมจากการอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงาน
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เป น เงิ น ช ว ยเหลืกาอ หรื อ เงิ น อุสํดานัหนุ
น ให แ ก ส ว นราชการ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาสิ
แวดลอมจากการอนุรกักาษพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๖ กา
มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๑๗
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข)กา การคนควา สํวิาจนััยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาเกี่ยวกับการพั
และการอนุรักษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนา การสงสํเสริ
านักมงานคณะกรรมการกฤษฎี

พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นโยบายและวางแผนพลั
งงาน
(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานหรือการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
การศึกษา การฝกอบรม
มเกี่ยวกับพลังงาน กา
สํานั(กง)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และการประชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญหาสิ่งแวดล
สํานัอกมจากการอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การสงเสริมการอนุกราักษพลังงาน สํและการป
องกันและแกไขป
รักษ กา
พลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เป น ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารงานการส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเพื่ อ ให
เปนไปตามพระราชบักาญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖ องค ก รเอกชนที
่มี สิ ท ธิสํไ ดานัรกั บงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ เงิกนา อุ ด หนุ น ตาม
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๒๕ (๓) ต อ งมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมายต า งประเทศที่ มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํารนัักษ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกั
บการอนุ
พลังงานหรือการปอกงกัา นและแกไขปสําญนัหาสิ
่งแวดลอมจาก กา
การอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจกรรมดังกลสําาวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๗ ๑๘ ให
สํานัมกี งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น คณะหนึ่ งสํประกอบด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ค ณะกรรมการกองทุ
ว ย รอง กา

นายกรัฐมนตรีสํคานันหนึ
่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห
ก ารสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ
ต ภั ณ ฑสํอาุ ตนักสาหกรรม
อธิ บ ดี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ชาติ เลขาธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัตกสาหกรรมแห
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นายกสภา
ผังเมือง อธิบสํดีากนัรมโรงงานอุ
ตสาหกรรมกาประธานสภาอุ
งประเทศไทย
วิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
งตั้งกรรมการผูกทารงคุณวุฒิตามวรรคหนึ
่ง ใหพิจารณาจากบุ
สํานัการแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ค คล ซึ่งมี
ความรูค วามเชี่ ย วชาญมี ผ ลงานและประสบการณ ที่เกี่ ย วกับ เศรษฐศาสตร การเงิ น วิ ทยาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มและรักษาคุ
สําณ
นักภาพสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงานและการสงเสริ
่งแวดลอมดวย กา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๘ ใหคณะกรรมการกองทุ
นสํมีาอนัํากนาจหน
าที่ดังตอไปนี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๑๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)กา เสนอแนวทาง
กเกณฑ เงื่อนไข และลํ
ของการใชจาย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดับความสํ
สําานัคักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี

เงิ น กองทุ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๒๕ ต อ คณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕ ทั้ งนี้ ตามแนวทาง หลัก เกณฑ เงื่ อ นไข และลํ า ดับ ความสํ า คั ญ ที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
หนดตามมาตรา ๔ (๔)
สํานักกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุ
น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔ ) เ ส น อ อั ต ร า ก า รส ง เ งิ น เ ข า ก อ ง ทุ น สํ า ห รั บ น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ต อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับกยกเว
นเขากองทุนตอ กา
(๕)กา เสนอชนิดของน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นไมตองส
สํานังเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สํานั(ก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี
) กํ า ห น ด อั ต ร ากคา า ธ ร ร ม เ นีสํายนัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิ เ ศ ษ โ ด ย ค ว า ม เกห็า น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ
(๘) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔
(๘)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ การส ง เสริ ม และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชวยเหลือตามมาตรา
๔๑
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการผู
ทรงคุสํณาวุนัฒกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิซึ่งพนจากตําแหนงอาจได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา รับแตงตั้งอีสํากนัได
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๐ นอกจากการพ
ตามวาระตามมาตรากา๒๙ กรรมการ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นจากตําแหน
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑)กา ตาย
(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
สํานั(ก๕)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกนไร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนคนไรความสามารถหรื
อคนเสมื
ความสามารถ กา
(๖) ไดรับ โทษจําคุกโดยคํา พิ พากษาถึ งที่สุดให จํ าคุ ก เว นแต เป นโทษสํา หรั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรืสําอนัความผิ
ดลหุโทษ

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ี่มีการแตงตั้งกรรมการผู
างที่กรรมการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๑ ในกรณี
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทรงคุณวุฒสํิในระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่เกหลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ซอม ใหผูไดรสํับานัแต
งตั้งนั้นอยูในตําแหนกางเทากับวาระที
ออยูของกรรมการผูกาทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนากทีา ่ไปพลางกอนสําจนกว
าจะมีการแตงตั้งกรรมการผู
ทรงคุณ
ิขึ้นใหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวุนัฒ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๓ การประชุมกาคณะกรรมการต
งมีกรรมการมาประชุกมาไมนอยกวากึ่ง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการซึ่งมาประชุกมา เลือกกรรมการคนหนึ
่งเปนประธานในทีก่ปา ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๙

๓๔ ใหคณะกรรมการกองทุ
อํานาจแตงตั้งคณะอนุกากรรมการเพื่อ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนัมีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น มอบหมาย ตลอดจนเชิ ญ บุ ค คลมาให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คําแนะนํา หรื
สํานัอกความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในการปฏิบสํัตาิตนัามอํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอเท็จจริง คําอธิบาย
น เพื่อประโยชน
านาจหนาที่ได กา
ตามความจําเปน
สํานัในการแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งตั้งคณะอนุกรรมการเพื
่อพิจสํารณาหรื
อปฏิบัติการตามมาตรา
๒๘ (๒)
คณะกรรมการกองทุ
ค ณะอนุ ก รรมการมี
มั ติ ก ารขอ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น อาจมอบอํ
สํานัากนาจให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อํ า นาจในการอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงิน
ที่คณะกรรมการกองทุ
นจัดสรรให ทั้งนี้ ให
บที่คณะกรรมการกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเปนไปตามระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นกําหนด
ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาใหขอเท็จจริง คํกาาอธิบาย คําแนะนํ
หรือความเห็น เพื่อกประโยชน
ในการปฏิ
บัติตามอํานาจ กา
หนาที่ไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔/๑๒๐ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสิน
ของกองทุ น และการบั
ญ ชี ให เ ป น ไปตามระเบี
ย บที่ สํคาณะกรรมการกองทุ
น กํ ากหนดโดยความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๑๙
มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๐
โดย พระราชบัญญัติการส
งงาน (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๓๔/๑ เพิสํ่มานัเติกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางเสริมการอนุรสํักาษนัพกลังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๑

มาตรา
นจัดกาทํางบการเงินสํสางนัสํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานการตรวจ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๔/๒ สํให
านัคกณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
การตรวจเงินสํแผ
ดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุ
น และให
ําการตรวจสอบและรักบารองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรัสํบารองบั
ญชีและการเงินของกองทุ
นภายในหนึ
่งรอยหา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเสนอตสํอานัคณะกรรมการกองทุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิ บ วั น นั บ แต วั น สิ้ น ป ง บประมาณเพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ แ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบั ญ ชี แ ละการเงิ น ตามวรรคสอง ให รั ฐ มนตรี เ สนอต อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ ให ผู ผ ลิ ต น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ณ โรงกลั่ น และจํ า หน า ยเพื่ อ ใช ใ น
ราชอาณาจั กสํรส
น เข า กองทุ น ตามปริ
เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต และจํ า หน
านังกเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม าณน้ํ า มั นสํเชื
านั้ อกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ยเพื่ อ ใช ใ น
ราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเงินเขากองทุ
สํานันกตามวรรคหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําตนัพร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การส
่ง ใหสงแกกากรมสรรพสามิ
อมกับการชําระ กา
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๖ ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามปริมาณน้ํามันเชืกา้อเพลิงที่นําเขสําานัมาเพื
่อใชในราชอาณาจักการในอัตราที่คสํณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํากมัานเชื้อเพลิงนัสํ้นานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี
มี ทั้งนี้ ตามระเบียบทีกา่กรมศุลกากรกํสํานัหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๗ ใหผูซื้อหรืกอาไดมาซึ่งกาซจากผู
รับสัมปทานตามกฎหมายว
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยการ
ป โ ตรเลี ย มซึ่ ง เป น ผู ผ ลิ ต ได จ ากการแยกก า ซธรรมชาติ ส ง เงิ น เข า กองทุ น ในอั ต ราที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งงานแหสํงาชาติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายพลั
กําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๘๒๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
หรือมาตรา ๓๗
สงเงินเขากองทุนหรืกอา สงเงินเขากองทุ
ไมครบตามจํานวนทีก่ตา องสงกองทุน
สํานักไม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี

๒๑
มาตรา ๓๔/๒ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๒
มโดย พระราชบัญญัติกการส
พลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๓๘ แกไสํขเพิ
านั่มกเติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมการอนุสํารนัักกษงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภายในเวลาที่กําหนดแก
สําหรับผูผลิตน้ํามันเชืกา้อเพลิง ณ โรงกลั
และจําหนายเพือ่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรมสรรพสามิ
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใชในราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย มให ก รม
สํา หรับ ผูที่ ซื้ อสํหรื
ได ม าซึ่งก า ซจากผู รับกาสัม ปทานตามกฎหมายว
า ด ว ยการป โ ตรเลี
สรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕๘ โดยเร็ว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
ในกรณีที่ผูนั้นเห็นกเองว
าว ใหผูนั้นสงเงินตามจํ
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าตนมีกรณี
สําดนัังกกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวนที่ตอง
สงหรือตามจํานวนที่ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเงินเขากองทุ
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตวันที่ครบกําหนดส
จนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิ
ต กรมศุ
ลกากรหรือกรม กา
เชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ในกรณี ที่ ก รมสรรพสามิ ต กรมศุ ล กากร หรื อ กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
แลวแตกรณี ตรวจพบว
และแจงเปนหนังสือกให
ากองทุนสงเงิน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ามีกรณีดังสํกล
านัากวงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ผูมีหนาที่สงสํเงิ
านันกเข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดและผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด
สํา่มนัในอั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกดังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดสงเงิน
พรอมทั้งเงินเพิ
ตรารอยละหกตอเดืกอา นของจํานวนเงิ
งกลาวนับแตวันที่ครบกํ
เขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณี ภายในระยะเวลาที
เมื่อผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนิสํนานัการตามที
่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นั้นไมมีความผิด
ใหกถาือวาเงินเพิ่มสํเปานันกเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
นที่ตองสงเขากองทุกนาดวย และในการคํ
านวณระยะเวลา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อการคํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๙ เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถือวาเปนรายจายตามประมวลรั
ษฎากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม หรื อ อาคารควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามี ก ารอนุ รั ก ษ
๔๐ โรงงานควบคุ
มที่ จ ะตอ งจัด ให

พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้นๆ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสิทสํธิาขนัอรั
บการสงเสริมและชวยเหลื
้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไดดังตอสํไปนี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อหรือเงินอุดหนุนจากกองทุ
นตามมาตรา
๒๕
(๒)กา ขอรับเงินชวสํยเหลื
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานตามวรรคหนึ่ ง แต ป ระสงค ที่ จ ะจั ด ให มี เ ครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เครื่องใชหรือระบบควบคุ
่อทําการอนุ
มีสิทธิขอรับการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มการทําสํงานของตนเองเพื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รักษพลังงานให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ คํ า ขอรั บ การส ง เสริ ม และช ว ยเหลื อ ตามมาตรา ๔๐ ให ยื่ น ต อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่คกณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกองทุกนาตามระเบียบที
นกํากหนด
ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถาบันใด ซึ่ งเปน ผูชํ านาญการหรือเชี่ ยวชาญทํา การศึกษาและรายงานหรือใหค วามเห็น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แนวทางหลักสํเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลั
งงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา
๔
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป
กรมพัฒนาและสงเสริ
ที่ติดตามใหผูไดรับการส
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มพลังงานมีสํหานันกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคกาธรรมเนี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยมพิสํเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๓

มาตรา ๔๒ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙
สํานัก๒๑
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่เปนโรงงานควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามกอนหรือใน
(๑) หรือมาตรา
(๑) ใชบังคับ ในกรณี
มหรืออาคารควบคุ
วันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ออาคารควบคุ
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวใชบังสํคัาบนักถงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนโรงงานควบคุมกหรื
หลังวันที่กฎกระทรวงดั
าเจาของโรงงาน กา
ควบคุ ม หรื อสําเจ
ของอาคารควบคุ มกผูา ใ ดไม ป ฏิ บัสํตาิ ตนักามกฎกระทรวงดั
ง กลกาา ว ต อ งชํ า ระ
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้
คากธรรมเนี
ยมพิเสํศษการใช
ไฟฟาตามวรรคหนึ
ม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งจะเรียกเก็สํบานัจากโรงงานควบคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า โดยใหถือสํวาานัมีกผงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยกเก็บคา
ไฟฟานครหลวง
อการไฟฟาสวนภูมิภกาค
ลบังคับเชนเดียวกับกการเรี
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ม า ต ร า ๔ ๓ 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
คณะกรรมการนโยบายพลั
กําหนดอัตราคาธรรมเนี
ฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งงานแหสํงาชาติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยมพิเศษการใช
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั๒๓
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในการกํ
าธรรมเนียมพิเศษการใช
่ง ใหคํานึงถึง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดอัตสํราค
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไฟฟาตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือการไฟฟ
สํานัากสงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง
วนภูมิภาคกับตนทุนกรวมในการผลิ
ต
และจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจาย
ไฟฟา คาใชจสําายในการจั
ดหาเชื้อเพลิงในการผลิ
ตไฟฟสําานัคกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชจายในการบํารุงรักกษาา คาใชจายใน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รวมถึงผลกระทบตอกสภาวะแวดล
อสํมหรื
อประชาชนอันเกิดจากการผลิ
ตและจสําานัยไฟฟ
านั้นที่ไมเปน กา
ภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภูมิภาคดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช
ไฟฟาตามมาตรา
ใหอธิบดีมีหนังสือกแจ
มหรือเจาของอาคารควบคุ
ม
สํานัก๔๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งใหเจาของโรงงานควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วันที่หนึ่งของเดื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชไฟฟาเริ่มมีผลตั้งกแต
นถัดไปนับแตวันที่ไดกราับแจงจากอธิบสําดีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
สํ
า
นั
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภูมิภาค เปนผูจัดกเก็งานคณะกรรมการกฤษฎี
บคาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟาจากโรงงานควบคุ
มหรืออาคารควบคุ
มที่ซื้อ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดสํเก็านับกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
าไฟฟาปกติประจําเดืกอาน และนําสงสํกองทุ
นภายในสามสิบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๕ ในระหว า งที่ โ รงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ต อ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟาสํตามหมวดนี
้ ใหคณะกรรมการกองทุ
นพิสํจาารณาระงั
บสิทธิการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหระงับ หรือสํลดการให
การสงเสริมหรือกชาวยเหลือเปนสํการชั
่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุ
มหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๖๒๔ เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) แลว
ใหแจงใหอธิบดีทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แจงวาโรงงานควบคุ
มหรืออาคารควบคุมกาดังกลาวไดปสํฏิาบนััตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
๙
(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๔
มโดย พระราชบัญญัติกการส
ลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๔๖ แกไขเพิ
สํานั่มกเติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมการอนุสํราักนัษกพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อธิบดีมีคําสั่งยุติการเก็
เศษการใชไฟฟาและมี
มหรือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บคาธรรมเนีสํายนัมพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหนังสือแจงให
สํานัโรงงานควบคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อาคารควบคุมทราบ
สํานัคํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยมพิเศษการใช
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
สั่งยุติการเก็บคาธรรมเนี
ฟฟาตามวรรคสอง ใหกามีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนั ที่หนึง่ ของเดือนถัดไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพนั
กา กงานเจาหนสําาทีนั่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๗ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งาน
เจาหนาที่มีอําสํนาจดั
งตอไปนี้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฐานใดๆ
สํานัเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แจงขอเท็จจริง หรือกทํา าคําชี้แจงเปสํนานัหนั
งสือ หรือใหสงเอกสารหลั
่อตรวจสอบหรือ กา
เพื่อประกอบการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตกหรืกาอในเวลาทําการของสถานที
่นั้นเพื่อตรวจสอบหรื
อดําเนิ
เปนไปตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนักการให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่งที่เกี่ยวขสําอนังกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โรงงาน อาคารสํานัเครื
่องจักรและอุปกรณ กและสิ
บการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึ งการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํา นาจตรวจสอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือนํา วัสํสาดุนัป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
เครื่องจักรและอุปกรณ
ริมาณพอสมควรเทากทีา่เปนไปไดไปเป
วอยางเพื่อการ กา
ตรวจสอบได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับ รองการจัดการพลั งงาน การใช พลั งงานในเครื่องจั กร
หรืออุปกรณและคุณกภาพวั
เพื่อการอนุรักษพลักงางาน ใหเปนไปตามพระราชบั
ญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สดุหรือสํอุาปนักรณ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามหรือเจาของอาคารควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เจาของโรงงานควบคุ
ม ตลอดจนบุกาคคลซึ่งเกี่ยวขสําอนังหรื
ออยูในสถานที่ กา
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘/๑๒๖ ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕ กา
มาตรา ๔๗ (๓) เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖
โดย พระราชบัญญัติการส
งงาน (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๔๘/๑ เพิสํ่มานัเติกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางเสริมการอนุรสํักาษนัพกลังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๔๗ (๓)
บุคคลหรือนิติบกุคาคลเปนผูดําเนิ
กงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อธิบดีอาจอนุ
สํานัญกาตให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักการแทนพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เจาหนาที่ได
สํานัการกํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า หนดคุ ณ สมบั ตกิ าการขอรั บ ใบอนุ
ญ าต การอนุ ญ าต และการต
อ อายุ

ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดในกฎกระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘/๒ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๘/๑ ผู ใ ดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา
๔๗
อันเปนเท็จ หรือไมกาตรงตามความเป
จริงและศาลไดมี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก(๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีสั่งเพิกถอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๘/๓ ๒๘สํกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา
ที่ผูรับอนุญ าตตามมาตรา
๔๘/๑ สํถูานักกฟงานคณะกรรมการกฤษฎี
องตอศาลวาได กา

กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
หากมมิ
่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบกิ
จการตามใบอนุ
ญาตนั้น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใหผูรับอนุญ
สําาตที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๙

๔๘/๔ ผู รั บกใบอนุ
ก ใช ใ บอนุ ญ าต มี สกิ ทา ธิ อุ ท ธรณ ต อ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญ าตซึ่ งสํถูานักกพังานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คํากสัา่งของรัฐมนตรีสําในัหกเปงานคณะกรรมการกฤษฎี
นที่สุด
การอุทธรณคําสั่งรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
สํ
า
นั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พักใชใบอนุญาต กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๙ ในการปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
บัติหนาที่ พนักงานเจกาาหนาที่ตองแสดงบั
ตรประจําตัวแก กา

บุคคลซึ่งเกี่ยวข
สําอนังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การอุทธรณสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๒๗
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า พระราชบัญสํญัาตนัิกการส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า (ฉบับที่ ๒)
มาตรา ๔๘/๒ เพิ่มเติมกโดย
งเสริมการอนุรักษพลักงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๘ กา
มาตรา ๔๘/๓ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๒๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๘/๔ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
งสือแจงผลตามมาตรา
ดไมเห็นดวยกับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๐ ผูไดสํราับนัหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘ วรรคสามผู
สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒ นาและสสํงาเสริ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เชนวานี้ ใหกรมพั
มพลังงานรอการดํากเนิา นการไวกอน
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูยื่นคํารองทราบแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑ ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
การอุ
ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามกฎหมาย
แต รั ฐ มนตรี จ ะ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ท ธรณ ไ ม เสํปานันกเหตุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําเวนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชั่วคราว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาโดยเร็ว กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓ เจาของโรงงานควบคุมแห ง ใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผ ลตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท หรื
้งจําทั้งปรับ
สํานัอกทังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
มผูใดไมกปาฏิบัติตามคําสัสํา่งนัของอธิ
บดีที่สั่งตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๔ เจาของโรงงานควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๑๐ ซึ่ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตองระวางโทษปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดนํามาใชบังสํคัาบนัโดยอนุ
โลมตามมาตรา ๒๑
บไมเกินหาหมื่นบาทกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๕๓๐ เจาสํของโรงงานควบคุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํามนักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ม เจาของอาคารควบคุ
อผูรับผิดชอบ กา

ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระวางโทษปรับสําไม
เกินสองแสนบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖๓๑ ผูรสํับาใบอนุ
ญาตตรวจสอบและรับรองการจัสํดาการพลั
งงาน การใช
พลังงานในเครื
กรหรืออุปกรณ และคุ
ปกรณเพื่อการอนุรักกษา พลังงานตาม
สํา่อนักงจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ณภาพวัสดุสํหารืนัอกอุงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๐
มาตรา ๕๕ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๑
มโดย พระราชบัญญัติกการส
ลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๕๖ แกไขเพิ
สํานั่มกเติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมการอนุสํราักนัษกพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรงตามความเปนจริกงา ตองระวางโทษจํ
าคุกไมเกินสามเดือน กหรืา อปรับไมเกินสําสองแสนบาทหรื
อทั้ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๘ ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อนถึงสอง
ตองสงตามมาตรา
๓๕ มาตรา ๓๖ หรือกมาตรา
๓๗ ตสํอางระวางโทษจํ
าคุก ตั้งแตสกามเดื
ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการ
หรือผูจัดการของนิตกาิบุคคลนั้น หรืสํอานับุกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
คลใดซึ่งรับผิดชอบในการดํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าความผิสํดานันัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตนมิไดมีสวนในการกระทํ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดตามพระราชบั
สํานักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๖๑ บรรดาความผิ
ญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรี
ยบเทียบ

คดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คสํณะกรรมการเปรี
ยบเทียบคดี
ือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กําหนดแลวสําให
นักถงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิธีพิจารณาความอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า บุ ค คลใดกระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการสอบสวนถ
ก งานสอบสวนพบว
า ความผิ ด ตาม กา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละบุ ค คลนั้ น ยิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บ ให พ นั ก งานสอบสวนส ง เรื่ อ งให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
คณะกรรมการเปรี
ยบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดสําวันันกนังานคณะกรรมการกฤษฎี
บแตวันที่ผูนั้นแสดงความยิ
นยอมให
เปรียบเทียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๓๒
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกาลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบักบา นี้ คือ เนื่องจากความต
องการใช กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใชตามความ
สูง อันเปนภาระแก
ประเทศในการลงทุนกเพืา ่อจัดหาพลังสํงานทั
้งในและนอกประเทศไว
ตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและวั
สดุที่ใชในการอนุรักกษา พลังงานขึ้นสํภายในประเทศ
นั้น ยังไมกสา ามารถเรงรัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดํ า เนิ น งานให บ รรลุ เ ป า หมายได สมควรกํ า หนดมาตรการในการกํ า กั บ ดู แ ล ส ง เสริ ม และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พลังงานสํโดยมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รักษพลังงาน
สํานัเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชวยเหลือเกี่ยวกับการใช
การกําหนดนโยบายอนุ
าหมายและแผน กา
อนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกําหนดระดับการใช พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัด ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและ
อนุรักษพลังงานเพื่อกให
อในการอนุรักษพกาลังงาน การปอสํางกั
และแกไขปญหา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การอุดหนุนสําชนัวกยเหลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กางหรือวัสดุเพื่อ
เพื่อสงเสริมใหสํามนัีกการอนุ
รักษพลังงาน หรืกอาผลิตเครื่องจักสํารอุนักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณที่มีประสิทธิภาพสู
ใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดวงใจ/แกไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๑กตุา ลาคม ๒๕๔๔
A+B (C)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อรดา/สุนนั ทา/จักรกฤษณ/จารุวรรณ/จัดทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๕กมีา นาคม ๒๕๔๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไ ขบทบัญ ญัสําตนัิใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นาจหนาสํทีา่ ขนัองส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
*พระราชกฤษฎี กาแก
สอดคลองกั บการโอนอํ
วนราชการให กา
๓๓
เปนไปตามพระราชบั
ญญัติปรับปรุงกระทรวง
๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทบวง กรม
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรา
ญญัติการสงเสริมกาการอนุรักษพสํลัานังกงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๓ ในพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหแกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คํา
ทยาศาสตร
งงาน” เปน “กรัาฐมนตรีวาการ
วา “รัฐมนตรีสํวาานัการกระทรวงวิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เทคโนโลยีสํแานัละการพลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงพลั ง งาน ” คํ า ว า “ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละพลั ง งาน ” เป น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ” คําวา “อธิ
สําบ
นักดีงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
“ปลัดกระทรวงพลังกงาน
กรมพัฒนาและสงเสริกมาพลังงาน” เปสํนานั“กอธิ
บดีกรมพัฒนา กา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผังเมือง” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการ
และคํา วา “กรมทรักพา ยากรธรณี ”สํเป
“กรมเชื้ อ เพลิ ง
สํา นั ก งานนโยบายและแผนพลั
งสํงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัก”งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธรรมชาติ”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาฉบับกนีา้ คือ โดยที่พระราชบั
ญญัติปรับปรุง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารและอํสํานาจหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนไปตาม
ไดมีการตราพระราชกฤษฎี
กาโอนกิจการบริ
าที่ของสวนราชการให
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเป
ของสวนราชการใหมกา โดยใหมีการแก
ขบทบัญญัติตางๆ ใหกาสอดคลองกับ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และพระราชกฤษฎีกาาดังกลาว จึงสํสมควรแก
ไขบทบัญญัติของกฎหมายให
สสําอดคล
องกับการโอน กา
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนกของหน
วยงานใดหรื
อผูใดแลว โดยแกกไขบทบั
ญญัติขสํองกฎหมายให
มีการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จที่มีการตัด
การโอนอํานาจหน
าที่ และเพิ่มผูแทนสวกนราชการในคณะกรรมการให
ตรงตามภารกิ
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กาดังกลาว จึสํางนัจํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งเปนการแกไขใหตการงตามพระราชบั
ญัติและพระราชกฤษฎี
เปนตองตราพระ กา
ราชกฤษฎีกานีสํ้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พัชริสํนานัทรกงานคณะกรรมการกฤษฎี
/เนติมา/ผูจ ัดทํา กา
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
เชิงชาย/วาทินี/ปรับปรุง
๑๖
๒๕๔๙ กา
สํานัพฤษภาคม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเชิกงาชาย/ปรับปรุง

๑๓ กันยายน ๒๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่ พระราชบั ญญัติ การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สงเสริมการอนุรักษพกาลังงาน พ.ศ.สํ๒๕๓๕
มีบทบัญญัติบางประการไม
เหมาะสมกั
บสภาวการณใน กา
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทัน
ตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานด
ทธิภาพของการผลิ
ปกรณ การเก็บ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานันประสิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตเครื่องจักรและอุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงงานการใช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องจักรหรือ
บุคคลหรือนิตสํิบานัุคกคลตรวจสอบและรั
บรองการจั
ดการพลั
พลังงานในเครื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

- ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อุปกรณ และคุณภาพวั
พื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนั
กงานเจ
หนาที่เพื่อใหทัน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สดุหรืออุปสํกรณ
านักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพื่อประโยชนในการอนุรักษ
พลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อ
การศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ ที่มกี ารใชพลังงานดังตอไปนี้เปนอาคาร
ควบคุม
(๑) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากผู
จําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหนึ่ง
พันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
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(๒) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ใ ช ไ ฟฟ า จากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเอง
อยา งใดอยา งหนึ่ง หรือ รวมกัน ตั้ง แตวัน ที่ ๑ มกราคม ถึง วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมของปที่ผา นมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป
มาตรา ๔ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูล
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย
๓.๖๐
(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวย
เปน เมกะจูล/ป
hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง
ไอน้ํา (steam table) ทั่วไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ
ดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา
ของอาคาร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลือง
อื่น เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณพลังงาน
ไฟฟ า เทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป
F หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปน หนวยน้ําหนักหรือ
ปริมาตรตอป
HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่
ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในที่นี้ให ใชคา ๐.๔๕
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ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานกําหนด
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคาร
ที่ไดรับอนุมตั จิ ากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน
ขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช
ไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้าํ จากผูจําหนาย หรือพลังงานสิน้ เปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือ
ของตนเอง อยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สบิ ลานเมกะจูล
ขึ้นไป ใหเปนอาคารควบคุม และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงานควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๐
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่ เ ปน การสมควรกํ าหนดโรงงานบางประเภทใหเ ป น โรงงานควบคุม เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
อนุรักษพลังงาน
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย ซึ ่ง แกไ ข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํา หนดหนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป น ต น ไป
มาตรา ๓

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

โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา
หนวยเปน เมกะจูล/ป
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hs หมายถึง

คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน
จากตารางไอน้ํา (steam table) ทั่วไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส
และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓
เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัด
ปริมาณไอน้ําของโรงงานควบคุม
eff หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น
เปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณ
พลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป
F หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปน หนวยน้ํา
หนัก หรือปริมาตรตอป
HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงาน
สิ้นเปลืองที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือ
ปริมาตร
eff หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานกําหนด
มาตรา ๘ โรงงานใดที่ กํา หนดให เ ป น โรงงานควบคุ ม ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ แ ล ว มิ ใ ห นํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว

พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐

3 of 3

มาตรา ๙ ให รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่ ง แวดลอ ม รัก ษาการ
ตามพระราชกฤษฎี กานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานที่
ไดรับ อนุมัติจ ากผูจํา หนา ยใหใ ชเ ครื่อ งวัด ไฟฟา หรือ ใหติด ตั้ง หมอ แปลงไฟฟา ชุด เดีย วหรือ หลายชุด
รวมกัน ขนาดตั้ง แตห นึ่ง พัน กิโ ลวัต ต หรือ หนึ่ง พัน หนึ่ง รอ ยเจ็ด สิบ หา กิโ ลโวลทแ อมแปรขึ้น ไป หรือ
โรงงานที่มีก ารใชไ ฟฟาจากระบบของผูจํา หนา ยพลังงาน ความรอ นจากไอน้ํา จากผูจํา หนา ยพลัง งาน
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไปใหเปนโรงงานควบคุม และโดยที่มาตรา
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนด
โรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

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

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

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

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

คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร
(วัตตตอตารางเมตร)
๑๕
๑๒
๑๐

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

คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด
(วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน)
๑๔
๑๘
๑๒

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชคาในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สวนนั้น

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

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

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

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน อาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ตามวรรคหนึ่ ง ยั ง มิ ไ ด จั ด ให มี
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณ สมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว
ให แ จ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบ และให ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานดั ง กล า วเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้
เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จั ด ใ ห มี ผู รั บ ผิ ด ช อบด า นพลั ง งานตาม จํ า น วน แ ละคุ ณ สม บั ติ ต าม ที่ กํ า หน ด
ในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที
(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ
(๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจงให
อธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๑) และ (๒)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใ ช บังคับ ใหเจา ของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม จั ดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณ สมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาดังกลาวได
โดยไมใชความผิ ดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๒)
ขอ ๑๐ กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานโดยทันที และดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ
(๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๑๑ วิธี ก ารแจ ง การแต ง ตั้ง ผู รั บ ผิด ชอบดา นพลัง งานพร อ มทั้ งเอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานให ส อดคล อ งกั บ นโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก าร
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก
ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๓) ควบคุมดูแ ลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ
(๕) เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก าร
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา
(๖) สนั บ สนุ น เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ในการดํ า เนิ น การ
ตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม จัดใหมีการประเมิน ศักยภาพ
การอนุรั กษ พลัง งาน โดยการตรวจสอบและประเมิ น การใช พลั งงานที่มี นัย สําคั ญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุ รักษพ ลังงานของพลังงานที่ป ระสงคจะใหลดลง โดยกํ าหนดเปน ร อยละของปริม าณ
พลังงานที่ใ ชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลา
การดํ า เนิ น การ การลงทุ น และผลที่ ค าดว า จะได รั บ จากการดํ าเนิ น การ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุ ม ตองจั ดใหมี แ ผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจ กรรมเพื่อสง เสริม การอนุ รักษพ ลังงาน
โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เพื่ อ เป น การให ความรู แ ละสร า งจิ ต สํ า นึก ให เ กิ ดความตระหนั ก ถึง ผลกระทบจากการใชพ ลั ง งาน
และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม ต องจัดใหมีการตรวจ ติดตาม
และประเมิ น การจัด การพลัง งาน รวมถึง การทบทวน วิเ คราะห และแกไ ขขอ บกพร องของการ
จั ด การพลั ง งานตามช ว งเวลาที่ กํ า หนดอย า งเหมาะสมเป น ประจํ า อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง
วิธี การตรวจสอบและรับ รองให เป น ไปตามหลั กเกณฑ ขั้ น ตอน และวิ ธีก ารที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม สงรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น ให ส ง รายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คื อ โดยที่เป นการสมควรกํ าหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการพลังงาน และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน ประกอบกับมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง ขอ ๘ วรรคสอง ขอ ๙ ขอ ๑๐ วรรคสอง และ
ขอ ๑๑ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด การพลังงานในโรงงานควบคุ ม
และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพ ลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บั ญญั ติใ หกระทํ าไดโดยอาศัย บทบั ญญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม ” หมายความวา อาคารที่มีพ ระราชกฤษฎีกากํา หนดใหเป นอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“องคกร” หมายความรวมถึง โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล

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

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ
ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

-๗หมวด ๔
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้ บังคับ เมื่อพ้น กําหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน นับแต่ วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” หมายความว่า ตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
“โรงงานควบคุม” หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“อาคารควบคุม” หมายความว่า อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) มีสัญชาติไทย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก
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(ข) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
(ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลัง งานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญ าตหรือไม่เป็น ผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัต ถุประสงค์เพื่อประกอบธุร กิจ
หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
(ข) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (ง) และ (จ)
(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค)
(ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (จ)
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการซึ่งมีจํานวน หน้าที่ และคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่ง
ในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งนี้ ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) (ก) (ข) (ค) และ (จ)
(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน ทําหน้าที่ช่วยผู้ชํานาญการในการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน และช่วยผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
โดยผู้ช่วยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑)
(ก) (ค) และ (จ)
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ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในเวลาเดียวกัน และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
ต้องดําเนินการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน
ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน
ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ในกรณี ที่ผู้ ข อรั บใบอนุ ญ าตไม่ แ ก้ ไขเพิ่ม เติ ม คํา ขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อไม่จั ด ส่ง เอกสารหรื อ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้ว นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ข อรับใบอนุญ าตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วน อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓
อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีท่อี ธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีที่อธิบดีมคี ําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี พร้อมด้ว ย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการ
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ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้นําความในข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดําเนินการ พร้อมส่ง
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคําว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต คํ า ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขจํ า นวน
ผู้ชํานาญการหรื อผู้ช่ว ยผู้ชํ านาญการ และคํา ขอรับ ใบแทนใบอนุญ าต ให้เ ป็น ไปตามแบบที่ อธิบ ดี
ประกาศกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อารักษ์ ชลธาร์นนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
และมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทนพนัก งานเจ้าหน้าที่ได้ โดยการกําหนดคุณสมบัติ การขอรับ ใบอนุญาต
และการอนุญาตดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

รายงาน
การจัดการพลังงาน
ประจาปี 2561
ร

ภาพถ่ ายอาคาร

ชื่อนิติบุคคล :
ชื่ออาคารควบคุม :
TSIC - ID :

ส่งรายงานภายใน มีนาคม 2562

ใบคารับรองการจัดทารายงานการจัดการพลังงาน
ของอาคารควบคุม

-

1. ประธานคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะทางานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดาเนิน
การจัดการพลังงานให้เป็นไปตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนดทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................
(.............................................................)
วันที.่ ............./...................../.................

2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองว่าได้ดาเนินการจัดการพลังงาน
ให้เป็นไปตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนดทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................
(........................................................)
ตาแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ทะเบียนเลขที.่ ......................
วันที.่ ........./................../..............

ลงชื่อ.........................................................
(.................................................)
ตาแหน่งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ทะเบียนเลขที.่ ....................
วันที.่ .........../................./..............

3. เจ้าของอาคารควบคุม
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของอาคารควบคุม/ผู้รับมอบอานาจ ขอรับรองว่าได้ดาเนินการจัดการพลังงานให้
เป็นไปตามทีก่ ฎกระทรวงกาหนดทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
วันที.่ ............./...................../.................

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลเบือ้ งต้น
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้น
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนการดาเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอื่นๆ

1
3
7
8
10
27
46

78
83

ข้อมูลเบือ้ งต้น
ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อนิติบุคคล:
ชื่ออาคารควบคุม:
TSIC - ID:
2. ระบุกลุ่มอาคารควบคุม ดังนี้

-

กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสาม
พันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้า หรือ พลังงานสิ้นเปลือง
อื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ากว่าหกสิบล้านเมกะจูล/ปี
กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) : อาคารควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันตั้งแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสามพัน
ห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้า หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปีขึ้นไป

3. ทีอ่ ยู่อาคาร
เลขที่
อาเภอ
โทรศัพท์

ถนน
จังหวัด
โทรสาร

ตาบล
รหัสไปรษณีย์
E : mail

4. ประเภทอาคาร
สานักงาน
โรงแรม
โรงพยาบาล
ศูนย์การค้า
สถานศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ....................................................
5. อาคารเริ่มเปิดดาเนินการ เมื่อปี พ.ศ. .............
จานวนพนักงาน
คน
จานวน
แผนก/ฝ่าย
6. จานวนอาคารทัง้ หมด :

อาคาร (รายละเอียดจานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. สาหรับอาคารประเภทโรงแรม
จานวนห้องพักทัง้ หมด

ห้อง (รายละเอียดจานวนห้องพักทีจ่ าหน่ายได้ แสดงในภาคผนวก ก.)

8. สาหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล
จานวนเตียงคนไข้ในทัง้ หมด

เตียง (รายละเอียดจานวนเตียงคนไข้ใน แสดงในภาคผนวก ก.)
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9. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ลาดับที่

ชื่อ - นามสกุล

คุณสมบัติ***
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

1.
2.
3.

ทะเบียนเลขที่

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
(ก) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทางานในอาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์
(ข)

พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคาร
ควบคุม

(ค)
(ง)

เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

(จ)

เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
(ก) เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
(ข)

เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 โครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่ผังโครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน)

รูปที่ 1-1 ผังโครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

3

1.2 การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน และอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

(ใส่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน)

รูปที่ 1-2 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน และอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

4

1.3 วิธีการเผยแพร่คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ คาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้
ดาเนินการเผยแพร่และดาเนินการดังต่อไปนี้
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จานวนติดประกาศ ….. แห่ง

จานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จานวนผูไ้ ด้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง

ระดับของผูไ้ ด้รับ…….
อืน่ ๆ (ระบุ) ……………..
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทางานฯ วิธีการที่ 1)

(ก) .....(ให้ระบุวธิ กี ารเผยแพร่).............................

5

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทางานฯ วิธีการที่ 2)

(ข) .............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)................................
รูปที่ 1-3 ภาพการเผยแพร่คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมวี ิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

6

ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้ งต้น
ปีทดี่ าเนินการประเมิน พ.ศ....................................
ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร
ระดับ
คะแนน

นโยบายการอนุรักษ์
พลังงาน

ประชาสัมพันธ์

การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนุน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
คณะกรรมการอนุรักษ์
เป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร รายงานโดยตรงต่อคณะ
พลังงานเป็นช่องทางหลัก
กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่ง ในการดาเนินงาน
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

แจ้งผลการใช้พลังงานจาก
มิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ
แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการ
ประหยัด

ให้พนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และให้มีการประชา
สัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
รายงานต่อคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับ
บัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เป็นผู้ดาเนินการ

2

ไม่มีการกาหนดนโยบายที่
ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ทารายงานติดตามประเมิน ผล จัดฝึกอบรมให้พนักงาน
โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะ
รับทราบเป็นครั้งคราว
กรรมการเฉพาะกิจเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประ มาณ

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทาไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมี
ขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบจากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็น
มีการสรุปรายงานด้าน
แจ้งให้พนักงานทราบอย่าง พิจารณาเฉพาะมาตรการที่
ทางการระหว่างวิศวกรกับ ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานเพือ่ ใช้ ไม่เป็นทางการเพือ่ ส่งเสริม ลงทุนต่า
ผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)
กันภายในฝ่ายวิศวกรรม
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน

ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้
พลังงาน

0

มีการประสานงานระหว่าง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
และทีมงานทุก ระดับอย่าง
สม่าเสมอ

ระบบข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของ จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด
การประหยัดพลังงาน และ โดยพิจารณาถึงความสาคัญ
ผลการดาเนินงานของการ ของโครงการ
จัดการพลังงาน

1

มีการจัดองค์กรและเป็น
โครงสร้างส่วนหนึ่งของฝ่าย
บริหารกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ชัดเจน

การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ

กาหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม
ติดตามผล หาข้อผิดพลาด
ประเมินผล และควบคุมการใช้
งบประมาณ

4

มีนโยบายการจัด
การพลังงานจากฝ่ายบริหาร
และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายของบริษัท

การจัดองค์กร

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและ
บัญชีการใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลัก
ในการพิจารณาการลงทุน

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี
ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว

ไม่มีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้
พลังงาน

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นประเมินจาก............แผนก ของจานวนทั้งหมด...........แผนก หรือบุคลากรจานวน..............คน
จากทั้งหมด...................คน คิดเป็นร้อยละ ............
2. ในกรณีที่อาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้อาคารควบคุม จะดาเนินการหรือไม่ดาเนินการก็ได้ หากดาเนิน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเนื่องทุกๆปี จะทาให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น
3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนามาใช้แทน
ตารางด้านบนได้
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ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
เพือ่ แสดงเจตจานงและความมุ่งมั่นในการดาเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้กาหนด
นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพการใช้
พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

ใส่เอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน

รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาคาสั่งประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ดาเนินการ
เผยแพร่และดาเนินการดังต่อไปนี้
วิธกี ารเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ติดประกาศ
โปสเตอร์
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่
เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมพนักงาน
จานวนผู้ได้รับ ….. คน
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ใส่เอกสารการเผยแพร่นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน วิธีการที่ 1

(ก) ……….(ให้ระบุวธิ กี ารเผยแพร่)……………….

ใส่เอกสารการเผยแพร่นโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน วิธีการที่ 2

(ข) ………….(ให้ระบุวธิ กี ารเผยแพร่)…………….
รูปที่ 3-2 ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมีวธิ กี ารเผยแพร่มากกว่า 2 วิธกี าร อาคารสามารถเพิม่ จานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิม่ เติมให้ครบถ้วน
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ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ
(ก) การประเมินระดับองค์กร
(ข) การประเมินระดับการบริการ
(ค) การประเมินระดับเครือ่ งจักร/อุปกรณ์
โดยมีแนวทางดาเนินการดังต่อไปนี้
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4.1) การประเมินระดับองค์กร
4.1.1) ข้อมูลการใช้อาคาร
4.1.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สาหรับอาคารทุกประเภท)
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2560

ลาดับที่

ปี พ.ศ.
ที่เปิดใช้งาน

ชื่ออาคาร

พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)
(1) พื้นที่ใช้สอย
(2)

เวลาทางาน
ชั่วโมง/วัน

วัน/ปี

ปรับอากาศ

ไม่ปรับอากาศ

1
2
3
4
5
รวม
หมายเหตุ :

-

-

พื้นที่จอดรถ
ในตัวอาคาร

รวม
-

-

(3)=(1)+(2)
รวม
-

(1) พื้นที่ใช้สอยสาหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง
(2) พืน้ ที่ใช้สอยสาหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์
(3) จานวนห้องพักที่จาหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการคูณจานวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก
หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจานวนห้องพักที่จาหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น
(4) จานวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจานวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน
เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจานวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น
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4.1.1.2) การใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ช้งานจริงในแต่ละเดือน
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2560
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

พื้นที่ปรับอากาศ
(ตารางเมตร)
-

สาหรับอาคารทุกประเภท
การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง
พื้นที่ไม่ปรับอากาศ
รวม
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
รวม
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สาหรับอาคารประเภท
โรงแรม
จานวนห้องพักที่จาหน่ายได้
(ห้อง-วัน)

สาหรับอาคารประเภท
โรงพยาบาล
จานวนคนไข้นอก
จานวนคนไข้ใน
(คน)
(เตียง-วัน)

-

-

-

4.1.2) ข้อมูลระบบไฟฟ้า
4.1.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2561
ลาดับที่

หมายเลข
ผู้ใช้ไฟฟ้า

หมายเลข
เครื่องวัดไฟฟ้า

ประเภท
ผู้ใช้ไฟฟ้า

อัตรา
การใช้ไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า

ปกติ ขนาด
TOD ขนาด
TOU ขนาด

kVA จานวน
kVA จานวน
kVA จานวน

ตัว
ตัว
ตัว

ปกติ
TOD
TOU

ขนาด
ขนาด
ขนาด

kVA จานวน
kVA จานวน
kVA จานวน

ตัว
ตัว
ตัว

ปกติ
TOD
TOU

ขนาด
ขนาด
ขนาด

kVA จานวน
kVA จานวน
kVA จานวน

ตัว
ตัว
ตัว

0

รวม
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kVA

4.1.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2560
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2560
อัตราการใช้ไฟฟ้า
เดือน

P
(กิโลวัตต์)

-

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด
PP/OP1
OP/OP2
(กิโลวัตต์)
(กิโลวัตต์)

-

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า
ปริมาณ
ค่าใช้จา่ ย
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(บาท)

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ค่าไฟฟ้ารวม
(บาท)

กิโลวาร์

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

-

เฉลี่ย

#DIV/0!

#DIV/0!

-

-

#DIV/0!

#DIV/0!

หมายเหตุ: กรณีอตั รา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P
กรณีอตั รา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอตั รา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจานวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจานวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
x 100
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จานวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

Power Factor (PF) =

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)
( kW2 ) + (KVAR2 )
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ค่าตัวประกอบภาระ
(เปอร์เซ็นต์)

Power Factor

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
(บาท/กิโลวัตต์-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!

#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!

4.1.3) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2560
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2560
ชนิด

หน่วย/

พลังงานที่ใช้

มูลค่า

น้ามันเตา

ลิตร

-

(ชนิด.........)

บาท

-

ลิตร

-

บาท

-

กิโลกรัม

-

บาท

-

ล้านบีทยี ู

-

บาท

-

ถ่านหิน

ตัน

-

(ชนิด.....)

บาท

-

ตัน

-

บาท

-

หน่วย (ระบุ)

-

บาท

-

น้ามันดีเซล
ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว
ก๊าซธรรมชาติ

ไอน้าที่ซื้อ
๐

(.....บาร์/....... C)
อื่นๆ (ระบุ)

ปริมาณการใช้
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ค่าความร้อนเฉลี่ย ปริมาณพลังงานรวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

(เมกะจูล/หน่วย)

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง
พลังงาน
หมุนเวียน

หมายเหตุ :

-

บาท

-

ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จาหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
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39.77

-

36.42

-

50.23

-

1,055.00

-

26,370.00

-

หน่วย (ลบ. ม.)

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน
รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด

(เมกะจูล)

-

-

4.1.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2560
ผลิตสารองกรณีฉุกเฉิน

ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2560

เดือน

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก

กาลังผลิตติดตั้ง
(กิโลวัตต์)
ชนิด

ปริมาณ

หน่วย

ชั่วโมง
การเดินเครื่อง
(ชั่วโมง)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
(กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)

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

-

-
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-

หมายเหตุ

4.1.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2560
ตารางที่ 4.6 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2560
ระบบ
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์
ปรับอากาศแบบแยกส่วน
แสงสว่าง
อื่นๆ
รวม

การใช้พลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
ร้อยละ
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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วิธีการ
ประเมิน

ตรวจวัด

4.1.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2560
ตารางที่ 4.7 สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบปี 2560
ระบบ
หม้อไอน้า
หม้อต้มน้ามันร้อน

อุปกรณ์

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ชนิดเชื้อเพลิง
เมกะจูล/ปี
ร้อยละ
#DIV/0!
#DIV/0!

รวม

-
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#DIV/0!

วิธกี าร
ประเมิน
ตรวจวัด

4.2 การประเมินระดับการบริการ
4.2.1 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของพื้นทีใ่ ช้สอย
ตารางที่ 4.8 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ช้งานจริงในรอบปี 2560

เดือน
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

พืน้ ที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริง
(ตารางเมตร)
-

ปริมาณพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า
ความร้อน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(เมกะจูล)
-

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/ตารางเมตร)
-

#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!

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร)
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4.2.2 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของจานวนคนไข้ใน (กรณีโรงพยาบาล)
ตารางที่ 4.9 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจานวนคนไข้ใน ในรอบปี 2560
เดือน
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

จานวนคนไข้ใน
(เตียง-วัน)
-

ปริมาณพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า
ความร้อน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(เมกะจูล)

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/เตียง-วัน)
-

-

#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!
#VALUE!

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
จานวนคนไข้ใน (เตียง-วัน)
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4.2.3 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของจานวนห้องทีจ่ าหน่ายได้ (กรณีโรงแรม)
ตารางที่ 4.10 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจานวนห้องทีจ่ าหน่ายได้ในรอบปี 2560
เดือน
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

จานวนห้องที่
จาหน่ายได้
(ห้อง-วัน)
-

ปริมาณพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า
ความร้อน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(เมกะจูล)

-

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/ห้อง-วัน)

-

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!
#VALUE!

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
จานวนห้องที่จาหน่ายได้ (ห้อง-วัน)
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เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคาร
หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานกับอาคารอื่น (ถ้ามี)

(ใส่ กราฟแสดงข้ อมูลเปรี ยบเทียบข้ อมูลการใช้ พลังงานหรื อดัชนีการ
ใช้ พลังงานเทียบกับค่ าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบ
ข้ อมูล (ถ้ ามี))

รูปที่ 4-1 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงาน
เทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)
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4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
การค้นหาการใช้พลังงานทีม่ ีนัยสาคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดาเนินการโดยการตรวจวัดหา
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเครื่องจักร/
อุปกรณ์หลักทีม่ ีการใช้ในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้
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4.3.1 การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มนี ัยสาคัญ เพื่อนาไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การค้นหาการใช้พลังงานที่มีนยั สาคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ดาเนินการโดยการ
ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน
ในแต่ละเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้
แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก

หมายเหตุ 1. เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ทีม่ ีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความสาคัญในการนาไปกาหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2. กรณีมีหลายแผนกให้เพิม่ ตารางตามจานวนแผนกทีม่ ีการใช้พลังงาน
3. แนวทางนี้เป็นข้อแนะนาเท่านั้น ท่านสามารถใช้วธิ กี ารอื่นในการประเมินทีม่ ีค่านี้ได้ เช่น การตรวจวัด การใช้งานจริง
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ลาดับความสาคัญ

มากทีส่ ุด (4 คะแนน)

(3 คะแนน)
มาก

ปานกลาง (2 คะแนน)

น้อย

(1 คะแนน)

(3) ศักยภาพการปรับปรุง

มากทีส่ ุด (5 คะแนน)

(4 คะแนน)
มาก

ปานกลาง (3 คะแนน)

(2 คะแนน)

(2) ชั่วโมงการใช้งาน

น้อยทีส่ ุด (1 คะแนน)

มากทีส่ ุด (5 คะแนน)

(4 คะแนน)
มาก

ปานกลาง (3 คะแนน)

(2 คะแนน)
น้อย

เครื่องจักร/อุปกรณ์ ประเภท
หลัก
พลังงาน

น้อยทีส่ ุด (1 คะแนน)

(1) ปริมาณการใช้พลังงาน

คะแนนรวม (1) x (2) x (3)

วันที่ ……………………….….....

น้อย

แผนก…...………………………………………

ตารางที่ 4.11 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสาคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2560
พิกดั
ระบบที่ใช้พลังงาน

ชื่อเครือ่ งจักร/
อุปกรณ์หลัก

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์

Chiller

ปรับอากาศแบบแยกส่วน

Split Type

ระบบแสงสว่าง

หลอดฟลูออเรสเซนต์
หลอดแสงจันทร์

ขนาด

หน่วย

จานวน

อายุการใช้
งาน (ปี)

ชั่วโมง
ใช้งาน
เฉลี่ย/ปี

ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

ระบบอื่นๆ
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สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
ค่าพิกดั

หน่วย

ใช้งานจริง

หน่วย

การสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้า
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

หมายเหตุ

ตารางที่ 4.12 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยสาคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2560
พิกดั
ระบบที่ใช้พลังงาน

ชื่อเครือ่ งจักร/
อุปกรณ์หลัก

ขนาด

หน่วย

จานวน

ชั่วโมง
อายุการใช้
ใช้งาน
งาน (ปี)
เฉลี่ย/ปี

การใช้เชื้อเพลิง
ชนิด

หน่วย

หม้อไอน้า

หม้อต้มน้ามันร้อน
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ปริมาณการ
ใช้พลังงานความ
ร้อน
(เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
ค่าพิกดั

หน่วย

ใช้งานจริง

การสูญเสีย
พลังงานความร้อน
หน่วย
(เมกะจูล/ปี)

หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อาคารควบคุมได้กาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
การกาหนดเป้าหมาย
ร้อยละทีล่ ดลงของปริมาณพลังงานทีใ่ ช้เดิม
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที่ 1
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที่ 2
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการที่ 3

ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ และมีหลายบริการให้
ระบุให้ครบตามบริการที่อาคารดาเนินการ
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ตารางที่ 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2561
เป้าหมายการประหยัด

ลาดับ
ที่

มาตรการ

ไฟฟ้า
กิโลวัตต์

ด้านไฟฟ้า
1
2
3
4
5
รวมด้านไฟฟ้า
ด้านความร้อน
1
2
3
4
5
รวมด้านความร้อน

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

เชื้อเพลิง
บาท/ปี

ชนิด

บาท/ปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย #DIV/0! บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2560)
3. อัตราค่าเชื้อเพลิง

ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเชื้อเพลิง

บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2560)
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ร้อยละ เงินลงทุน
ผลประหยัด (บาท)

ระยะ
เวลา
คืนทุน (ปี)

#DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจาปี 2561
ลาดับ
ที่

ระยะเวลา
มาตรการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้น
(เดือน/ปี)

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ
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สิ้นสุด
(เดือน/ปี)

เงินลงทุน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจาปี 2561
ลาดับ
ที่

ระยะเวลา
มาตรการ

วัตถุประสงค์

เริ่มต้น
(เดือน/ปี)

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ
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สิ้นสุด
(เดือน/ปี)

เงินลงทุน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลาดับที่:
ชื่อมาตรการ:
ผู้รับผิดชอบมาตรการ:
อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
สถานที่ปรับปรุง:
สาเหตุการปรับปรุง:

ตาแหน่ง

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
8)
9)
10)
11)
12)
13)

บาท/ปี

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
ผลประหยัด
เงินลงทุนทั้งหมด
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
#DIV/0!
ปี
รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:
(ยกข้อมูลจากการคานวณมาสรุปในตาราง)
(อธิบายสภาพของเครื่องจักรเดิมก่อนปรับปรุง โดยระบุชนิดขนาด จานวน อายุการใช้งาน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วิธกี ารตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(อธิบายวิธกี ารได้มาของตัวเลขผลการประหยัดพลังงาน เช่น ได้จากการประเมินค่าตามสเป็คอุปกรณ์ประกอบการคานวณ
หรือได้จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดประกอบการคานวณ)
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รายละเอียดมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)
15) ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง )

รูปที่ 5-1 ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง
16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)

32

16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
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รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลาดับที่:
ชื่อมาตรการ:
ผู้รับผิดชอบมาตรการ:
อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
สถานที่ปรับปรุง:
สาเหตุการปรับปรุง:

ตาแหน่ง

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
8)
9)
10)
11)
12)
13)

บาท/ปี

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
ผลประหยัด
เงินลงทุนทั้งหมด
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
#DIV/0!
ปี
รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:
(ยกข้อมูลจากการคานวณมาสรุปในตาราง)
(อธิบายสภาพของเครื่องจักรเดิมก่อนปรับปรุง โดยระบุชนิดขนาด จานวน อายุการใช้งาน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วิธกี ารตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(อธิบายวิธกี ารได้มาของตัวเลขผลการประหยัดพลังงาน เช่น ได้จากการประเมินค่าตามสเป็คอุปกรณ์ประกอบการคานวณ
หรือได้จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดประกอบการคานวณ)
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รายละเอียดมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)
15) ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง )

รูปที่ 5-2 ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง
16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)
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16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
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รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านความร้อน)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลาดับที่:
ชือ่ มาตรการ:
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ:
อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
สถานที่ปรับปรุง:
สาเหตุการปรับปรุง:

ตาแหน่ง

ลิตร/ปี
8)
9)
10)
11)
12)
13)

เมกะจูล/ปี

บาท/ปี

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
ผลประหยัด
เงินลงทุนทั้งหมด
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
#DIV/0!
ปี
รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:
(ยกข้อมูลจากการคานวณมาสรุปในตาราง)
(อธิบายสภาพของเครื่องจักรเดิมก่อนปรับปรุง โดยระบุชนิดขนาด จานวน อายุการใช้งาน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(อธิบายวิธีการได้มาของตัวเลขผลการประหยัดพลังงาน เช่น ได้จากการประเมินค่าตามสเป็คอุปกรณ์ประกอบการคานวณ
หรือได้จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดประกอบการคานวณ)
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รายละเอียดมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านความร้อน) (ต่อ)
15) ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง )

รูปที่ 5-3 ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง
16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)
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16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
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รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านความร้อน)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลาดับที่:
ชือ่ มาตรการ:
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ:
อุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
จานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
สถานที่ปรับปรุง:
สาเหตุการปรับปรุง:

ตาแหน่ง

ลิตร/ปี
8)
9)
10)
11)
12)
13)

เมกะจูล/ปี

บาท/ปี

การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
ผลประหยัด
เงินลงทุนทั้งหมด
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
#DIV/0!
ปี
รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุง:
(ยกข้อมูลจากการคานวณมาสรุปในตาราง)
(อธิบายสภาพของเครื่องจักรเดิมก่อนปรับปรุง โดยระบุชนิดขนาด จานวน อายุการใช้งาน ฯลฯ และสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง)

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(อธิบายวิธีการได้มาของตัวเลขผลการประหยัดพลังงาน เช่น ได้จากการประเมินค่าตามสเป็คอุปกรณ์ประกอบการคานวณ
หรือได้จากการใช้เครื่องมือตรวจวัดประกอบการคานวณ)
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รายละเอียดมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้านความร้อน) (ต่อ)
15) ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง )

รูปที่ 5-4 ภาพก่อนดาเนินการปรับปรุง
16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)
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16) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
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5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี 2561
ลาดับที่

หลักสูตร

กลุ่ม
ผู้เข้าอบรม

จานวน
ผู้เข้าอบรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

เดือน
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี 2561
ลาดับที่

กิจกรรม

กลุ่ม
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จานวนเข้า ม.ค.
ร่วมกิจกรรม

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบกิจกรรม
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เดือน
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ

5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมดาเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ดาเนินการเผยแพร่และดาเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ติดประกาศ
โปสเตอร์
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่
เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมพนักงาน
จานวนผู้ได้รับ ….. คน
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทีแ่ สดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนการฝึกอบรม วิธีการที่ 1

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

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนการฝึกอบรม วิธีการที่ 2

(ข) ..............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)...............
รูปที่ 5-5 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรม
หมายเหตุ : กรณีมวี ิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
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หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทีแ่ สดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
วิธีการที่ 1
(ก) .............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่).....................

ใส่เอกสารการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
วิธีการที่ 2
(ข) ..............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)..............
รูปที่ 5-6 ภาพการเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมวี ิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
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ขัน้ ตอนที่ 6 การดาเนินการตามแผนอนุรกั ษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรกั ษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
6.1 สรุปผลการติดตามการดาเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
คณะทางานด้านการจัดการพลังงานได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามมาตรการและแผน
อนุรักษ์พลังงนทีก่ าหนดไว้ โดยผลการดาเนินการสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6.1 สรุปผลการติดตามการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับที่

มาตรการ

สถานภาพการดาเนินการ
ดาเนินการตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก

ล่าช้า เนื่องจาก

ดาเนินการตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก

ล่าช้า เนื่องจาก

ดาเนินการตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก

ล่าช้า เนื่องจาก
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หมายเหตุ

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
แผนการอนุรักษ์พลังงาน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน
การติดตามการดาเนินการ
ตามเป้าหมาย
ที่เกิดขึ้นจริง
ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน
ที่ใช้เดิม
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 1
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 2
ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยบริการที่ 3
-
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ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ:
จากจานวนทั้งหมด:

มาตรการลาดับที่:

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

สถานภาพ
การดาเนินการ
ดาเนินการ
ตามแผน

มาตรการ
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน
ตามแผน
(บาท)
-

ตามเป้าหมาย
ลงทุนจริง
ไฟฟ้า
(บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
-

ไม่ได้ดาเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลาดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
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ที่เกิดขึ้นจริง
ไฟฟ้า
กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี
-

บาท/ปี

รายละเอียดผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการลาดับที:่ .......................................................................
ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 6-1 หลังดาเนินการปรับปรุง
แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)
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แสดงวิธีการคานวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่ กิดขึ้นจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)
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ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ:
จากจานวนทั้งหมด:

มาตรการลาดับที่:

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

สถานภาพ
การดาเนินการ
ดาเนินการ
ตามแผน

มาตรการ
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน
ตามแผน
(บาท)
-

ตามเป้าหมาย
ลงทุนจริง
ไฟฟ้า
(บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
-

ไม่ได้ดาเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลาดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
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ที่เกิดขึ้นจริง
ไฟฟ้า
กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี
-

บาท/ปี

รายละเอียดผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการลาดับที:่ .......................................................................
ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 6-2 หลังดาเนินการปรับปรุง
แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)
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แสดงวิธีการคานวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่ กิดขึ้นจริง (มาตรการด้านไฟฟ้า)
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ตารางที่ 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับมาตรการด้านความร้อน
ชื่อมาตรการ:
จากจานวนทัง้ หมด:

มาตรการลาดับที่:

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

สถานภาพ
การดาเนินการ

มาตรการ
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน
ตามแผน
(บาท)

ลงทุนจริง
(บาท)

ชนิด

ดาเนินการ
ตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลาดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นระหว่างดาเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
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ตามเป้าหมาย
เชื้อเพลิง
ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

ชนิด

ที่เกิดขึ้นจริง
เชื้อเพลิง
ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

รายละเอียดผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สาหรับมาตรการด้านความร้อน)
ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการลาดับที:่ ....................................................................................
ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 6-3 หลังดาเนินการปรับปรุง
แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)
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แสดงวิธีการคานวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่ กิดขึ้นจริง (มาตรการด้านความร้อน)
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ตารางที่ 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับมาตรการด้านความร้อน
ชื่อมาตรการ:
จากจานวนทัง้ หมด:

มาตรการลาดับที่:

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
ดาเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

สถานภาพ
การดาเนินการ

มาตรการ
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน
ตามแผน
(บาท)

ลงทุนจริง
(บาท)

ชนิด

ดาเนินการ
ตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ
ล่าช้า
หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลาดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นระหว่างดาเนินการ :
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :
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ตามเป้าหมาย
เชื้อเพลิง
ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

ชนิด

ที่เกิดขึ้นจริง
เชื้อเพลิง
ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

รายละเอียดผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(สาหรับมาตรการด้านความร้อน)
ชื่อมาตรการ: …………..………………..
มาตรการลาดับที:่ ....................................................................................
ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง

(ใส่ภาพหลังดาเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 6-4 หลังดาเนินการปรับปรุง
แสดงวิธีการคานวณประกอบ
(แสดงวิธีการคานวณอย่างละเอียด)
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แสดงวิธีการคานวณผลอนุรักษ์พลังงานทีเ่ กิดขึ้นจริง (มาตรการด้านความร้อน)
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6.2 ผลการติดตามการดาเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตารางที่ 6.5 สรุปสถานภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม
ลาดับ
ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม
ที่

สถานภาพการดาเนินการ
ดาเนินการตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก

ล่าช้า เนือ่ งจาก

ดาเนินการตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก

ล่าช้า เนือ่ งจาก

ภาพ/หลักฐานแสดงการฝึกอบรม

(ใส่ภาพ/หลักฐานแสดงการฝึกอบรม)

รูปที่ 6-5 ภาพแสดงการฝึกอบรม
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จานวน
ผู้เข้า
อบรม

หมายเหตุ

ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการดาเนินงานตามกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับ
ที่

ชื่อกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการดาเนินการ

จานวน
ผู้เข้า
กิจกรรม

ดาเนินการตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก

ล่าช้า เนือ่ งจาก

ดาเนินการตามแผน
ไม่ได้ดาเนินการ เนือ่ งจาก

ล่าช้า เนือ่ งจาก

ภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(ใส่ภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

รูปที่ 6-6 ภาพแสดงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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หมายเหตุ

6.3 ข้อมูลทางด้านพลังงานในรอบปี 2561
6.3.1) ข้อมูลการใช้อาคารในรอบปี 2561
6.3.1.1) รายละเอียดการใช้งานอาคาร (สาหรับอาคารทุกประเภท)
ตารางที่ 6.7 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2561

ลาดับที่

ปี พ.ศ.
ที่เปิดใช้งาน

ชื่ออาคาร

พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)
(1) พื้นที่ใช้สอย
(2)

เวลาทางาน
ชั่วโมง/วัน

วัน/ปี

ปรับอากาศ

ไม่ปรับอากาศ

1
2
3
4
5
รวม
หมายเหตุ :

-

-

พื้นที่จอดรถ
ในตัวอาคาร

รวม
-

-

(3)=(1)+(2)
รวม
-

(1) พื้นที่ใช้สอยสาหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง
(2) พืน้ ที่ใช้สอยสาหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์
(3) จานวนห้องพักที่จาหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการคูณจานวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก
หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจานวนห้องพักที่จาหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น
(4) จานวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจานวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน
เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจานวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น

62

6.3.1.2) การใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ช้งานจริงในแต่ละเดือน
ตารางที่ 6.8 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2561
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

พื้นที่ปรับอากาศ
(ตารางเมตร)
-

สาหรับอาคารทุกประเภท
การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง
พื้นที่ไม่ปรับอากาศ
รวม
(ตารางเมตร)
(ตารางเมตร)
รวม
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สาหรับอาคารประเภท
โรงแรม
จานวนห้องพักที่จาหน่ายได้
(ห้อง-วัน)

สาหรับอาคารประเภท
โรงพยาบาล
จานวนคนไข้นอก
จานวนคนไข้ใน
(คน)
(เตียง-วัน)

-

-

-

6.3.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561
ตารางที่ 6.9 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561
อัตราการใช้ไฟฟ้า
เดือน

P
(กิโลวัตต์)

-

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด
PP/OP1
OP/OP2
(กิโลวัตต์)
(กิโลวัตต์)

-

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า
ปริมาณ
ค่าใช้จา่ ย
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(บาท)

ค่าใช้จา่ ย
(บาท)

ค่าไฟฟ้ารวม
(บาท)

กิโลวาร์

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

-

เฉลี่ย

#DIV/0!

#DIV/0!

-

-

#DIV/0!

#DIV/0!

หมายเหตุ: กรณีอตั รา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P
กรณีอตั รา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอตั รา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจานวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจานวนของเครื่องวัดไฟฟ้า
ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =
ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
x 100
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จานวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

Power Factor (PF) =

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)
( kW2 ) + (KVAR2 )
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ค่าตัวประกอบภาระ
(เปอร์เซ็นต์)

Power Factor

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
(บาท/กิโลวัตต์-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!

#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!

6.3.3) ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561
ตารางที่ 6.10 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561
ชนิด

หน่วย/

พลังงานที่ใช้

มูลค่า

น้ามันเตา

ลิตร

-

(ชนิด.........)

บาท

-

ลิตร

-

บาท

-

กิโลกรัม

-

บาท

-

ล้านบีทยี ู

-

บาท

-

ถ่านหิน

ตัน

-

(ชนิด.....)

บาท

-

ตัน

-

บาท

-

หน่วย (ระบุ)

-

บาท

-

น้ามันดีเซล
ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว
ก๊าซธรรมชาติ

ไอน้าที่ซื้อ
๐

(.....บาร์/....... C)
อื่นๆ (ระบุ)

ปริมาณการใช้
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ค่าความร้อนเฉลี่ย ปริมาณพลังงานรวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

(เมกะจูล/หน่วย)

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง
พลังงาน
หมุนเวียน

หมายเหตุ :

-

บาท

-

ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จาหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
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39.77

-

36.42

-

50.23

-

1,055.00

-

26,370.00

-

หน่วย (ลบ. ม.)

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน
รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด

(เมกะจูล)

-

-

กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน
kWh

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561

1.20
1.00
0.80
0.60

ปี2560
ปี2561

0.40
0.20

เดือน

0.00
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 6-5 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และปี 2561

การใช้พลังงานความร้อน

MJ
1
1
1
1
1
1

ปี2560

0

ปี2561

0
0
0

เดือน

0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 6-6 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงรายเดือน ปี 2560 และปี 2561
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6.3.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561
ผลิตสารองกรณีฉุกเฉิน

ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ตารางที่ 6.11 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561

เดือน

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก

กาลังผลิตติดตั้ง
(กิโลวัตต์)
ชนิด

ปริมาณ

หน่วย

ชั่วโมง
การเดินเครื่อง
(ชั่วโมง)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
(กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)

หมายเหตุ

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

-

-
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-

MJ (ใส่ กราฟแสดงข้ อมูลเปรียบเทียบการใช้ พลังงานเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน 2 ปี )
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

ปี 2560

0.50

ปี 2561

0.40

0.30
0.20
0.10

เดือน

0.00
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 6-7 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2560 และ 2561
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6.3.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2561
ตารางที่ 6.12 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561
ระบบ
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์
ปรับอากาศแบบแยกส่วน
แสงสว่าง
อื่นๆ
รวม

การใช้พลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
ร้อยละ
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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วิธีการ
ประเมิน
P
P
P
P

ตรวจวัด

6.3.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2561
ตารางที่ 6.13 สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบปี 2561
ระบบ
หม้อไอน้า
หม้อต้มน้ามันร้อน

อุปกรณ์

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ชนิดเชื้อเพลิง
เมกะจูล/ปี
ร้อยละ
#DIV/0!
#DIV/0!

รวม

-
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#DIV/0!

วิธกี าร
ประเมิน
ตรวจวัด

ปี 2560

ปี 2561

(ใส่ กราฟวงกลมสัดส่ วนการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้า-ความร้ อน ปี 2561)

(ใส่ กราฟวงกลมสัดส่ วนการใช้
พลังงานไฟฟ้า-ความร้ อน ปี 2560)

สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2560

สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2561

รูปที่ 6-8 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2560 และ 2561
kWh

1.20

(ใส่ กราฟแท่ งเปรียบเทียบสัดส่ วนพลังงานไฟฟ้า 2 ปี )

1.00
0.80

0.60

ปี 2560

0.40

ปี 2561

0.20
0.00

ระบบ

รูปที่ 6-9 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี 2560 และ 2561
MJ

1.20
1.00

(ใส่ กราฟแท่ งเปรียบเทียบสัดส่ วนพลังงานความร้ อน 2 ปี )

0.80

ปี 2560

0.60

ปี 2561

0.40
0.20

-

ระบบ

หม้อไอน้ำ หม้อต้มน้ำมันร้อน

รูปที่ 6-10 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน ปี 2560 และ 2561
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6.3.7) เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
6.3.7.1 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของพื้นทีใ่ ช้สอย (ทุกกรณี)
ตารางที่ 6.14 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีใ่ ช้งานจริงในรอบปี 2560 และปี 2561
เดือน
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

พื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริง
(ตารางเมตร)
-

ปริมาณพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า
ความร้อน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(เมกะจูล)
-

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
เดือน

(เมกะจูล/ตารางเมตร)
-

#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!

Jan-61
Feb-61
Mar-61
Apr-61
May-61
Jun-61
Jul-61
Aug-61
Sep-61
Oct-61
Nov-61
Dec-61
รวม
เฉลี่ย

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร)
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พื้นที่ใช้สอยที่
ใช้งานจริง
(ตารางเมตร)
-

ปริมาณพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า
ความร้อน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(เมกะจูล)
-

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/ตารางเมตร)
#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!

MJ/ตารางเมตร

ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2560 และปี 2561

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40

ปี2560

0.30

ปี2561

0.20
0.10
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

รูปที่ 6-11 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของพืน้ ทีใ่ ช้สอยในรอบปี 2560 และปี 2561
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ธ.ค.

เดือน

6.3.7.2 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของจานวนคนไข้ใน (กรณีโรงพยาบาล)
ตารางที่ 6.15 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจานวนคนไข้ใน ในรอบปี 2560 และปี 2561
เดือน
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
เฉลีย่

จานวนคนไข้ใน
(เตียง-วัน)
-

ปริมาณพลังงานทีใ่ ช้
ไฟฟ้า

ความร้อน

(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

(เมกะจูล)

#DIV/0!

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
เดือน

(เมกะจูล/เตียง-วัน)
-

#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!

Jan-61
Feb-61
Mar-61
Apr-61
May-61
Jun-61
Jul-61
Aug-61
Sep-61
Oct-61
Nov-61
Dec-61
รวม
เฉลีย่

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
จานวนคนไข้ใน (เตียง-วัน)
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จานวนคนไข้ใน
(เตียง-วัน)
-

ปริมาณพลังงานทีใ่ ช้
ไฟฟ้า

ความร้อน

(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

(เมกะจูล)

#DIV/0!

#DIV/0!

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/เตียง-วัน)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!

ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2560 และปี 2561

MJ/เตียง-วัน
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50

ปี 2560

0.40

ปี 2561

0.30
0.20
0.10

เดือน

0.00
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 6-12 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของจานวนคนไข้ในในรอบปี 2560 และปี 2561
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6.3.7.3 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของจานวนห้องที่จาหน่ายได้ (กรณีโรงแรม)
ตารางที่ 6.16 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจานวนห้องที่จาหน่ายได้ในรอบปี 2560 และปี 2561
เดือน
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

จานวนห้องที่
จาหน่ายได้
(ห้อง-วัน)
-

ปริมาณพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า

ความร้อน

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

(เมกะจูล)

#DIV/0!

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)
เดือน

(เมกะจูล/ห้อง-วัน)
-

#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!

Jan-61
Feb-61
Mar-61
Apr-61
May-61
Jun-61
Jul-61
Aug-61
Sep-61
Oct-61
Nov-61
Dec-61
รวม
เฉลี่ย

หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC) = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x 3.6(เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
จานวนห้องที่จาหน่ายได้ (ห้อง-วัน)
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จานวนห้องที่
จาหน่ายได้
(ห้อง-วัน)
-

ปริมาณพลังงานที่ใช้

ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า

ความร้อน

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

(เมกะจูล)

#DIV/0!

#DIV/0!

(เมกะจูล/ห้อง-วัน)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!

ดัชนีการใช้พลังงานในรอบปี 2560 และปี 2561

MJ/ห้อง-วัน

1.00
0.90
0.80

0.70
0.60
ปี 2560

0.50

ปี 2561

0.40
0.30
0.20
0.10

เดือน

0.00
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 4-9 ค่าการใช้พลังงานจาเพาะของจานวนห้องทีจ่ าหน่ายได้ในรอบปี 2560 และปี 2561
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

(ใส่เอกสารคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ)

รูปที่ 7-1 คาสัง่ แต่งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบ คาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
โดยอาคารได้ดาเนินการเผยแพร่และดาเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ติดประกาศ
โปสเตอร์
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่
เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมพนักงาน
จานวนผู้ได้รับ ….. คน
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ทีแ่ สดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร วิธีการที่ 1

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

ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร วิธีการที่ 2

(ข) ............(ให้ระบุวิธีการเผยแพร่)...............
รูปที่ 7-2 เผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : กรณีมวี ิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
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7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองค์กร
ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงาน
รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

มี
1. คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

2. การประเมินสถานภาพ
การจัดการพลังงานเบื้องต้น

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุ
โครงสร้าง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้าน
การจัดการพลังงานให้บคุ ลากรรับทราบด้วยวิธกี ารต่างๆ
3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................
1. ผลการประเมินการดาเนินงานด้านพลังงานที่ผ่าน โดยใช้
ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Matrix)
2. อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................
1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้
บุคลากรรับทราบด้วยวิธกี ารต่างๆ
3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................
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ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกาหนด
ครบ
ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)
รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ

สิง่ ทีต่ ้องมีเอกสาร/หลักฐาน

มี
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร
2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ
3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครือ่ งจักร/อุปกรณ์
4. อืน่ ๆ (ระบุ) ...............................................................
5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 1. มาตรการและเป้าหมายในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน
พลังงาน
2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
4. แผนการฝึกอบรม
5. แผนกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6. อืน่ ๆ (ระบุ) ...............................................................
6. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลการดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านความร้อน
5. ผลการติดตามการดาเนินการตามแผนฝึกอบรม
6. ผลการติดตามการดาเนินการตามแผนกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
7. อืน่ ๆ (ระบุ) ...............................................................
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ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกาหนด
ครบ
ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)
รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจสอบ

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

มี

ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกาหนด
ครบ
ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
พลังงาน
องค์กร
2. รายงานผลการตรวจประเมิน
3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................
8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
1. แผนการทบทวนการดาเนินงานการจัดการพลังงาน
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................
ลงชื่อ
(

)

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
วันที่ ............./................/.....................
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ขัน้ ตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการดาเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ....
(ระบุจานวนครั้ง).... ครั้ง รวมทัง้ ได้นาข้อมูลทีไ่ ด้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ร่วม
ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินการ (มีการลงนามในผลการตรวจประเมิณฯภายใน
องค์กร วันที่ .................................... ซึ่งเป็นวันทีด่ าเนินการก่อนประชุมทบทวนฯ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
8.1 การทบทวนการดาเนินงานการจัดการพลังงาน
ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดาเนินงานการจัดการพลังงาน ประจาปี 2561
ปี 2561
ครัง้ ที่

เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

หมายเหตุ : กรณีอาคารดาเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพิ่มเติม

ครัง้ ที่
ครัง้ ที่
ครัง้ ที่

เดือน
เดือน
เดือน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
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ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ใส่เอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน

รูปที่ 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
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ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจาปี 2561
ขั้นตอน

ผลการทบทวน
เหมาะสม
ควรปรับปรุง

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

1. คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
6. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
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แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ

8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของ
องค์กร โดยอาคารได้ดาเนินการเผยแพร่และดาเนินการดังต่อไปนี้
วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ติดประกาศ
โปสเตอร์
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
จานวนติดประกาศ ….. แห่ง
เอกสารเผยแพร่
เสียงตามสาย
แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การประชุมพนักงาน
จานวนผู้ได้รับ ….. คน
สัปดาห์ละ ….. ครั้ง
ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..
หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ใส่เอกสารการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของ
องค์กร วิธีการที่ 1

(ก) ..........(ให้ระบุวธิ กี ารเผยแพร่)..............

ใส่เอกสารการเผยแพร่ผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของ
องค์กร วิธีการที่ 2

(ข) ...........(ให้ระบุวธิ กี ารเผยแพร่)................
รูปที่ 8-2 ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ : กรณีมวี ธิ กี ารเผยแพร่มากกว่า 2 วิธกี าร อาคารสามารถเพิม่ จานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพิม่ เติมให้ครบถ้วน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แผนการดาเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอื่นๆ

ภาคผนวก ก.
แผนการดาเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

ตาราง ก.1 แผนการดาเนินการมาตรการอนุรกั ษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีขา้ งหน้า
ลาดับ
ที่

แผนอนุรักษ์
พลังงานปี

ด้านไฟฟ้า
1
2

2562
2562

1
2
1
2

เป้าหมายการประหยัด
มาตรการ

ไฟฟ้า
กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

เชื้อเพลิง
บาท/ปี

ชนิด

ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเชื้อเพลิง

บาท/ปี

ร้อยละ เงินลงทุน
ผลประหยัด (บาท)

ระยะ
เวลา
คืนทุน (ปี)

รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2562

-

-

-

-

-

#DIV/0!

รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2563

-

-

-

-

-

#DIV/0!

รวมผลประหยัดด้านไฟฟ้าปี 2564

-

-

-

-

-

#DIV/0!

2563
2563
2564
2564

ด้านความร้อน
1
2562
2
2562
1
2

2563
2563

1
2

2564
2564

หมายเหตุ:

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2562

-

-

-

-

-

#DIV/0!

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2563

-

-

-

-

-

#DIV/0!

รวมผลประหยัดด้านความร้อนปี 2564

-

-

-

-

-

#DIV/0!

1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย #DIV/0! บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี 2561)
3. อัตราค่าเชื้อเพลิง

บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2561)

ภาคผนวก ข.
เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ประจําป :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

หลักฐาน
มี (ระบุ)

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
1.1 มีการจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสารและ
ลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุม
1.2 โครงสรางคณะทํางานฯ เหมาะกับโครงสรางการบริหารของ

1.3
1.4

1.5

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ไดแก ผูบริหารระดับสูง เปน
หัวหนา/ประธานคณะทํางาน ผูรับผิดชอบดานพลังงานทุกคนเปน
เลขานุการและคณะทํางาน ตัวแทนทุกฝายเปนคณะทํางาน ฯลฯ
เปนตน
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบและคณะทํางานสอดคลองกับ
ขอกําหนดทุกขอในกฎกระทรวงขอ 5
มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งหรือหลายวิธีการประกอบกัน เพื่อใหบุคลากรในโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมไดรับทราบอยางทั่วถึง
วิธีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ มีความเหมาะสมและมี
ผลตอการรับทราบของบุคลากรอยางทั่วถึง

1

ความสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ภาคผนวก ข.

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

1.6

1.7

หลักฐาน
มี (ระบุ)

ความสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

มีเอกสาร/หลักฐานที่ยืนยันไดวาบุคลารกรในโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมไดรับทราบอยางทั่วถึงวามีการแตงตั้งคณะทํางานฯ
อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

2

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ประจําป :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

หลักฐาน
มี (ระบุ)

ความสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
2.1 มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนโดยใช
ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Marrix : EMM) ทั้งในระดับหนวยงานยอยตามโครงสรางของ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม และในระดับภาพรวมของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุม
2.2

2.3
2.4

การประเมินฯ ในระดับหนวยงานยอยและภาพรวมของโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมครอบคลุมการประเมินครบ 6
องคประกอบตามที่กําหนดใน EMM
มีเอกสาร/หลักฐานแบบประเมินตามขอ 2.1
อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

3

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําป :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

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 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)

4

ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําป :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
4.1 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ไดแกการประเมินระดับ
(1) องคกร
(2) ผลิตภัณฑ (สําหรับโรงงานควบคุม)
การบริการ (สําหรับอาคารควบคุม)
(3) เครื่องจักร/อุปกรณหลัก
4.2

การประเมินระดับองคกรตองมีการรวบรวมขอมูล ตรวจวัดและวิเคราะห
ขอมูลดังตอไปนี้
(1) ระบบไฟฟา
การใชไฟฟาและเชื้อเพลิง/พลังงานหมุนเวียนในรอบป (ม.ค.-ธ.ค)
(2)
(3) การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
(4)
สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา/เชื้อเพลิงแยกตามระบบที่กําหนด

5

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ภาคผนวก ข.

ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

4.3

4.4

4.5

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

การประเมินระดับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑ (สําหรับโรงงานควบคุม)
ตองมีการรวบรวมขอมูลตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
(1) แผนผังกระบวนการผลิตและคําอธิบาย
(2) การใชพลังงานจําเพาะตอหนวยผลผลิตในรอบป (ม.ค.-ธ.ค.)
การประเมินระดับบริการ (สําหรับอาคารควบคุม) ตองมีการรวบรวม
ขอมูลตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
(1) การใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย
(ทุกประเภทอาคารควบคุม)
(2) การใชพลังงานจําเพาะของจํานวนคนไขใน
(กรณีอาคารโรงพยาบาล)
(3) การใชพลังงานจําเพาะของจํานวนหองที่จําหนายได
(กรณีอาคารโรงแรม)
การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก เพื่อคนหาการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานโดยการรวบรวมขอมูล
ตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
(1) ประเมินการใชพลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณหลักโดยใหแยกเปน
หนวยงานยอยที่มีการใชพลังงาน (สําหรับโรงงานควบคุม)ราย
อาคารและหนวยงานยอยในอาคารที่มีการใชพลังงาน (สําหรับ
อาคารควบคุม)
(2) บันทึกขอมูลใชพลังงานไฟฟา/พลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญของ
เครื่องจักร/อุปกรณหลัก

6

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ภาคผนวก ข.

ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

4.6

ผลตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูลการตรวจวัด
และผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ตามขอ 4.1-4.5 เปนไปตามหลัก
วิศวกรรม

4.7

อื่นๆ (ถามี)

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัด
การพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ประจําป :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

หลักฐาน
มี (ระบุ)

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
5.1 มีการกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงานที่ตองการลดลงเปนรอย
ละของปริมาณการใชพลังงานที่ใชเดิมหรือกําหนดระดับการใช
พลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต (สําหรับโรงงานควบคุม) หรือกําหนด
ระดับการใชพลังงานตอหนวยบริการ (สําหรับอาคารควบคุม)
5.2
5.3

มีภาพรวมของมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษ
พลังงาน โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและความรอน
มีแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอน

8

ความสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
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ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

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) ระยะเวลาคืนทุน
(13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง
(14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
(15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

5.5

ผลการตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูล การตรวจวัด
และวิเคราะหขอมูลของมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและ
ความรอนเปนไปตามหลักวิศวกรรม

5.6

มีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

หลักฐาน
มี (ระบุ)
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ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

5.7

แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานมีความ
เหมาะสมกับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแตละระดับ

5.8

มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมแตละระดับ
ไดรับทราบอยางทั่วถึง

5.9

อื่นๆ (ถามี)

หลักฐาน
มี (ระบุ)

ความสอดคลอง
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ
Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ข.

รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ประจําป :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ลําดับที่
รายการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
ไมมี
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง
6. การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
6.1 มีการติดตามผลดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยดําเนินการดังนี้
(1) ติดตามผลการดําเนินงานแตละมาตรการอนุรักษพลังงานที่กําหนดไวใน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยตรวจสถานภาพการดําเนินการวา
(1.1) ไดดําเนินการตามแผน หรือ
(1.2) ไมดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรือ
(1.3) ลาชา เนื่องจากสาเหตุใด
(2) ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานทั้ง
มาตรการไฟฟาและความรอนโดยตองมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ชื่อมาตรการ
2.2 ลําดับของมาตรการ
2.3 ระยะเวลาดําเนินการ แยกเปนการดําเนินการตามแผน และการ
ดําเนินการจริง
2.4 สถานภาพการดําเนินการ
11
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ลําดับที่

6.2

6.3

6.4

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
ไมมี
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

2.5 เงินลงทุน แยกเปนลงทุนตามแผน และลงทุนจริง
2.6 ผลการอนุรักษพลังงาน แยกเปน ตามเปาหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริงโดย
แสดงทั้งปริมาณพลังงานและมูลคาที่ประหยัดได
2.7 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ
2.8 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูล การตรวจวัดและวิเคราะห
ขอมูลของมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและความรอนเปนไปตามหลัก
วิศวกรรม
มีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน โดยตองมีรายละเอียดดังนี้
(1) ไดดําเนินการตามแผน หรือ
(2) ไมดําเนินการ เนื่องจากสาเหตุใด หรือ
(3) ลาชา เนื่องจากสาเหตุใด
อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัด
การพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําป :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

7. การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยมีการดําเนินการ
ดังนี้
(1) แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
(2) ดําเนินการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานในทุก
องคประกอบของวิธีการจัดการพลังงาน ดังนี้
(2.1) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(2.2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(2.3) นโยบายอนุรักษพลังงาน
(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(2.5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
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ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

7.2

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(2.8) ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงาน
มีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองคกรเปน
เอกสารและลงนามโดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมหรือไม

7.3

องคประกอบของคณะผูตรวจประเมินฯ มีความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ
ประสบการณในสวนที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดการพลังงาน

7.4

มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯใหบุคลากรในโรงงาน
ควบคุม/อาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

7.5

การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผูตรวจ
ประเมินฯ ไดพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับวิธีการจัด
การพลังงาน โดยใชเกณฑการตัดสินจากเอกสาร/หลักฐานวามีหรือไมมี
และตรวจความถูกตองครบถวนหรือไมครบ รวมทั้งมีขอเสนอแนะควร
ปรับปรุงหรือไมในแตละวิธีการจัดการพลังงานที่โรงงานควบคุม/อาคาร
ควบคุมไดดําเนินการไปแลว

7.6

มีเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการรับทราบอยางทั่วถึงของบุคลากรใน
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ
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ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

7.7

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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รายการตรวจสอบ (Check List) การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม :
TSIC-ID :
ชื่อผูตรวจสอบ :

ลําดับที่

ประจําป :
วันที่ :

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

8. การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
8.1 มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด โดยมีการดําเนินการดังนี้
(1) นําผลการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงานที่ได
จากการตรวจติดตามของคณะผูตรวจประเมินในขอ 7 มา
นําเสนอในที่ประชุมคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เพื่อ
พิจารณาทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
(2) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานตองครอบคลุมองคประกอบของวิธีการจัด
การพลังงานดังนี้
(2.1) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(2.2) การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบื้องตน
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ภาคผนวก ข.

ลําดับที่

รายการตรวจประเมิน
ไมมี

8.2
8.3

ผลการตรวจประเมิน
หลักฐาน
ความสอดคลอง
มี (ระบุ)
สอดคลอง
ไมสอดคลอง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

(2.3) นโยบายอนุรักษพลังงาน
(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(2.5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(2.6) การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายแลแผนอนุรกัษพลังงาน
(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
มีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานโดยคณะทํางานเปนระยะๆ ตลอดในรอบป
มีเอกสาร/หลักฐาน แสดงวามีการทบทวน วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานเปนระยะๆ

8.4

มีผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานที่ครบทุกองคประกอบของวิธีการจัดการพลังงานตามขอ
8.1

8.5

อื่นๆ (ถามี)

หมายเหตุ : 1. ทําเครื่องหมาย 9 ในชองหลักฐานวาไมมี ในกรณีที่ไมมีเอกสารหรือหลักฐานในหัวขอนั้นๆ
2. กรณีที่มีหลักฐาน ใหระบุหลักฐานที่มีอยูในหัวขอนั้นๆ
3. ในกรณีที่มีหลักฐาน ใหทําเครื่องหมาย 9 ในชองสอดคลองหรือไมสอดคลอง และในกรณีที่ระบุวาไมสอดคลอง ใหบันทึกดวยวาเปน Major หรือ Minor (Major= รายแรงและมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของการ
จัดการพลังงานและ Minor=ไมรายแรง มีความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ เอกสารหรือหลักฐานไมครบ ฯลฯ)
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ภาคผนวก ค.
กรณีศึกษาการอนุรักษ์พลังงานทีป่ ระสบผลสาเร็จ
(Successful Case Study)
โครงการอนุรักษ์พลังงานที่จะประสบผลสาเร็จได้ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานขององค์กร นอกจากนี้หากมีการ
เชื่อมโยงโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงานหรือการจัดการพลังงานเข้า กับโครงการประเภทอื่นๆ ในองค์กร เช่นด้านสิ่งแวดล้อม
หรือ ด้านการเสริมภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ก็จะเป็นการช่วยให้โครงการ
นั้น ได้รับการอนุมัติได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลักต่างๆ ที่จะส่งผลให้โครงการประสบผลสาเร็จหรือไม่ ได้แก่
 บุคลากร
 เครื่องมือและอุปกรณ์
 เงินทุน
 เวลา
 ฯลฯ
ดังนั้น การกาหนดรายละเอียดในโครงการอย่างเหมาะสมจะทาให้สามารถลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ข้างต้นลงได้ โดยอาศัยกลยุทธ์
และวิธีการที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในโครงการด้านการจัดการพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานจาเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการทางานของเครื่องจักรอุปกรณ์และข้อมูลพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการ
งานทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการทางานของเครื่องจักรอุปกรณ์ มีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยการตรวจสอบ และการตรวจวัดการใช้
พลังงานที่มีความแม่นยาและถูกต้อง เนื่องจากหากใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถเป็นตัวแทนในการประเมินสมรรถนะการทางาน หรือ
ลักษณะการใช้พลังงาน จะทาให้การประเมินผลประหยัดหรือผลตอบแทนการลงทุนในโครงการเกิดความคลาดเคลื่อนได้โดยง่าย
สาหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมหรือการบริหารจัดการงานทางด้านการอนุรักษ์พลังงานนั้น มีความจาเป็นที่จะต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการวัดสมรรถนะจากทุกฝ่ายดังนี้
1. ระบุตัวชี้วัดสมรรถนะการใช้พลังงานในองค์กร
2. ระบุวิธีการวัดสมรรถนะด้านพลังงานที่ใช้ในองค์กร
3. กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเมินเป้าหมายของหน่วยงานตนเอง
4. สนับสนุนให้มีการสร้างหลักเกณฑ์การวัดสมรรถนะด้านพลังงานที่ชัดเจน
5. สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลอย่างสม่าเสมอและทันต่อสถานการณ์
ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพื่อแสดงผลประหยัดและความเป็นไป
ได้ในการติดตั้งใช้งานจริงจะสามารถใช้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นประกอบการพิจารณาของฝ่ายบริหารต่อไป
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลการประหยัดพลังงาน ควรที่จะอ้างอิงถึงมาตรฐานในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
(Measurement & Verification หรือ M&V) ภายหลังจากการดาเนินโครงการเพื่อให้สามารถตรวจสอบผลประหยัดและ
ผลตอบแทนการลงทุนที่แท้จริงเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินโครงการ
ในลักษณะเดียวกันในอนาคตต่อไป
การนาเสนอด้านเทคนิค
การนาเสนอด้า นเทคนิ คที่ดี ต้ องอาศั ยข้อมูล สนับสนุ นทางเทคนิคที่ น่าเชื่อ ถือ เป็ นไปตามหลักวิ ศวกรรม หรือ สามารถอ้างอิ ง
มาตรฐานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ข้อมูลด้านเทคนิคของมาตรการอนุรักษ์พลังงานควรที่จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
 วิธีประเมินโครงการก่อนการติดตั้ง
 วิธีการติดตามผลโครงการหลังการติดตั้ง
 ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดพลังงาน
 ระยะเวลาคืนทุน หรือ ผลตอบแทนการลงทุนด้านอื่นๆ
 ข้อจากัดของเทคโนโลยี/ข้อควรระวัง
 กรณีตัวอย่าง (ถ้ามี) ซึ่งแสดงการประยุกต์ใช้งานจริง ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดพลังงาน ระยะเวลาคืนทุน
และการคิดผลตอบแทนการลงทุนด้านการเงิน เป็นต้น
วิธีการนาเสนอผู้บริหาร
ข้อเสนอโครงการควรมุ่งเน้นให้บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลที่ทาหน้าที่พิจารณาตัดสินใจอนุมัติโครงการมีความเข้าใจและเห็นคล้อยตาม
โดยพื้นฐานความรู้ของผู้ตดั สินใจเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงด้วย
ดังนั้นการนาเสนอโครงการต่อผู้บริหารควรมีลักษณะดังนี้ :
 ต้องมีการนาเสนอโครงการที่กระชับและชัดเจน
 ต้องมีการแสดงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการในด้านการเงินและอื่นๆ
 ต้องมีการโน้มน้าวให้เห็นถึงความน่าสนใจในการลงทุนที่เหนือกว่าโครงการอื่น หรือสามารถเสริมกับโครงการอื่นๆ ที่
ดาเนินการอยู่แล้วได้
 ต้อสื่อสารให้ผู้บริหารมีความเข้าใจถึงผลตอบแทนในระยะยาวต่อการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใน
องค์กร และต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ปัจจุบัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีโครงการที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้

1. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติเงินเพื่อให้สถาบันการเงินนาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนผ่านต่อ
ให้โรงงาน/อาคารควบคุม หรือ โรงงาน/อาคารทั่วไป ตลอดจนบริษทั จัดการพลังงาน (ESCO) นาไปลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
อายุเงินกู้ :
ช่องทางปล่อยกู้ :
วงเงินกู้ :

โครงการมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี
ผ่านสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
โครงการ
ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ
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ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
1. ธนาคารกรุงเทพ
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5. ธนาคารทหารไทย
7. ธนาคารไทยพาณิชย์
9. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย

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

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนและการขออนุมัติโครงการจากธนาคาร :
1. เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม หรือ โรงงาน/อาคารทั่วไป ตลอดจนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะต้องแจ้งความ
จานงค์ขอใช้เงินกู้โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน และส่งแบบขอรับการสนับสนุนผ่านสถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการ
2. สถาบันการเงินวิเคราะห์โครงการและเงินในเบื้องต้น พร้อมเงื่อนไขการสนับสนุน
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการ
สนับสนุน
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อ พร้อมแจ้งแผนการเบิกจ่ายและแผนการชาระหนี้ให้แก่ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อเบิกเงินให้แก่ผู้ขอกู้
5. ผู้กู้นาเงินสนับสนุนไปลงทุนและดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน
6. ผู้กู้จ่ายงวดเงินกู้คืนกองทุนฯ โดยผ่านสถาบันการเงินพร้อมรายงานผลการประหยัด
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กรณีศึกษาที่ 1 : มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงานและระบบควบคุมการใช้พลังงาน
ระบบขับเคลื่อนที่ ใช้งานกัน อยู่ในกิจการต่ า งๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบขับเคลื่อนของกระบวนการผลิต ในงานอุต สาหกรรม ระบบ
ขับเคลื่อนในอาคารต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน หรือการขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม พัดลม คอมเพรสเซอร์ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวต้นกาลังในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น ระบบขับเคลื่อนดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ระบบขับเคลื่อนที่มีความเร็ว
ค่อนข้างคงที่ และระบบขับเคลื่อนที่สามารถควบคุมหรือปรับความเร็วรอบได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบใดก็
ตาม มอเตอร์จะทางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนทางานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เช่น
มอเตอร์ต้องมีขนาดพอเหมาะกับระบบขับเคลื่อน ไม่ใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป ความเร็วมอเตอร์ต้องเหมาะสมกับขนาดของ
โหลด เช่น การใช้มอเตอร์ขับปั๊มหรือพัดลมที่มีอัตราการไหลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควรเลือกแบบที่ปรับความเร็วได้ นอกจากนี้
ยังต้องใช้ระบบขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมด้วย เช่น ไม่ปล่อยให้ระบบขับเคลื่อนวิ่งตัวเปล่าอยู่เป็นเวลานานๆ เป็นต้น เมื่อระบบ
ขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพการทางานสูง และมีการใช้งานที่เหมาะสมแล้วก็จะสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ
ในระยะ 15-20 ปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมาก
เช่น อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ : Variable Speed Drive (VSD) สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการใช้
งานและเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการในงานต่างๆ ได้
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สามารถปรับความต้องการของโหลดได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
2.1 ปรับลดความเร็วรอบลงมาให้คงที่ ใช้กับกรณีมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปสาหรับโหลด (Oversize) และ
โหลดมีค่าคงที่ตลอดเวลา
2.2 ปรับลดความเร็วรอบตามความต้องการของโหลด ใช้กับกรณีที่มอเตอร์มีโหลดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ
ควบคุมความเร็วรอบทาได้โดยใช้ Sensor ตรวจวัดค่าโหลดแล้วส่งสัญญาณมาปรับอุปกรณ์ปรับความเร็ว
รอบมอเตอร์ ให้มีความเร็วรอบให้เหมาะสมกับโหลดที่ต้องการตลอดเวลา
การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพื่อควบคุมมอเตอร์ ทาให้เกิดการประหยัดพลังงานจะเหมาะสมกับ
กรณีที่โหลดของมอเตอร์มีค่าต่าเมื่อเทียบกับพิกัดของมอเตอร์ ถ้าโหลดมีค่าคงที่และมีค่าใกล้เคียงกับพิกัดของ
มอเตอร์แล้ว การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์จะไม่ทาให้เกิดผลประหยัดตามที่ต้องการ เพราะฉะนั้น
ก่อนที่จะตัดสิ นใจดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีการตรวจวัดค่าของโหลดก่อนว่ามีลักษณะสมบัติ
(Characteristic) เป็นอย่างไร
3. วิธีการประเมินโครงการก่อนการติดตั้ง
ทาการบันทึกข้อมูลด้วย Data Logger เพื่อตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เป็น
เวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอร์ด้วย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้าต้องทาการตรวจวัดปริมาตรน้าที่มอเตอร์
สามารถสูบน้าได้ เพื่อนามาคานวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุงได้
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4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดตั้ง
ทาการบันทึกข้อมูลด้วย Data Logger เพื่อตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้ า กาลังไฟฟ้า ของมอเตอร์เป็น
เวลา 7 วัน และตรวจวัดโหลดของมอเตอร์ด้วย เช่น มอเตอร์ปั๊มน้าต้องทาการตรวจวัดปริมาตรน้าที่มอเตอร์
สามารถสูบน้าได้ เพื่อนามาคานวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุงได้
5. ข้อจากัดของเทคโนโลยี/ข้อควรระวัง
การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์จะไม่ทาให้เกิดผลประหยัดตามที่ต้องการ ถ้าโหลดของมอเตอร์มีค่า
ค่อนข้างคงที่ และมีค่ากาลังไฟฟ้าใกล้เคียงกับพิกัดของมอเตอร์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจดาเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน ควรมีการตรวจวัดค่าของโหลดก่อนว่ามีลักษณะสมบัติ (Characteristic) เป็นอย่างไร
6. กรณีตัวอย่าง
โรงพยาบาลวิภาวดี
ติดตั้ง VSD 16 ชุด ควบคุม AHU แยกอิสระต่อกัน โดยใช้ขนาด 40 HP ติดตั้งควบคุม AHU ขนาด 5.5 HP
จานวน 7 ชุด แต่ละตัวใช้พลังไฟฟ้าประมาณ 4.12 kW ที่ความเร็วรอบ 1470 rpm ดาเนินการปรับความถี่
ไฟฟ้าให้มอเตอร์ AHU ทางานที่ 30-45 Hz ทาให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดพลังงาน
 เงินลงทุนติดตั้ง VSD 16 เครื่อง
 ประหยัดพลังงานได้
 ผลประหยัด
 ระยะเวลาคืนทุน

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

ผลการประเมิน
 ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 25.42%
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กรณีศึกษาที่ 2 : มาตรการพลังงานทดแทนการผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยวิธีทางชีววิทยา (Biological
Treatment) ในสภาวะที่ไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) ภายใต้กระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศนี้ สารอินทรีย์ในของเสีย /
น้าเสีย ประมาณร้อยละ 80-90 จะถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซอื่นๆ ซึ่งรวม
เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยมีปฏิกิริยาในการย่อยสลายสารอินทรีย์ดังนี้
สารอินทรีย์ + จุลินทรีย์

เซลล์ + CH4 + CO2 + NH3 + H2S + H2O

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ
โดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะประกอบไปด้วยก๊าซหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน ประมาณ 50-70% ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 30-50% ที่เหลือเป็นก๊าซอื่นๆ เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และไอน้า เป็น
ต้น ซึ่งบางครั้งอาจพบปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงถึง 1% (10,000 ppm : ppm = part per million) ใน
กรณีที่น้าเสียนั้นมีองค์ประกอบของสารซัลเฟต (SO4) สูง
ในการนาก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ค่าพลังงานที่ได้จากก๊าซชีวภาพจะขึ้นกับสัดส่วน (%) ของก๊าซ
มีเทนที่มีอยู่ในเนื้อก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
ค่าความร้อนประมาณ
ความเร็วเปลวไฟ
อัตรา A/F ทางทฤษฎี
อุณหภูมิเผาไหม้ในอากาศ
อุณหภูมิจุดติดไฟของ CH4
ค่าความจุความร้อน (Cp)
ความหนาแน่น

21.5
25
6.19
650
600
1.6
1.15

MJ/m3 (CH4 60%)
cm/s
m3-air/m3-gas
deg C
deg C
kJ/m3-deg C
kg/m3

1.1 วัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือ สารอินทรีย์ (Organic Matter) ที่มีอยู่ในน้าเสียหรือของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทางการเกษตร ของเสียชุมชน และขยะของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น น้าเสียที่ออกจากโรงงาน
แป้งมันสาปะหลัง โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานน้าตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์
ขยะชุมชนเฉพาะส่วนที่เป็นขยะอินทรีย์ และของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยน้าเสียหรือของเสียดังกล่าวจะถูก
ป้อนเข้าระบบบาบัดน้าเสียหรือของเสีย ซึ่งจะทาหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลผลิตจากการบาบัด
นอกจากนี้ยังได้กากตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ที่เติบโตขึ้นเนื่องจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใ ช้
ออกซิเจน ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับปุ๋ยอินทรีย์และสามารถนามาใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้
1.2 ปริมาณและปัจจัยของการเกิดก๊าซชีวภาพ
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่สามารถผลิตได้จากน้าเสียหรือของเสียจากโรงงาน จะขึ้นอยู่กับปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้าเสียและ
ของเสียดังกล่าว ซึ่ งโดยทั่วไปจะแสดงค่าปริมาณสารอินทรีย์ดังกล่าวอยู่ในรูปของค่า BOD (Biochemical Oxygen
Demand : มิลลิกรัม BOD ต่อลิตรน้าเสีย) หรือ COD (Chemical Oxygen Demand : มิลลิกรัม COD ต่อลิตรน้าเสีย)
โดยในสภาวะปกติ ระบบบาบัดน้าเสียจะผลิตก๊าซชีวภาพได้ในอัตราประมาณ 0.50 ลบ.ม. (ที่ประมาณ 65% CH4) ต่อ 1
กิโลกรัม COD ที่ถูกกาจัดจากระบบบาบัดน้าเสีย ดังกล่าว
ทั้งนี้ ปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ ซึ่งต้องนามาพิจารณาในการออกแบบและเลือกใช้ระบบบาบัดน้าเสีย /
ของเสียต่างๆ ประกอบด้วย
1) อัตราการับภาระสารอินทรีย์ (Organic Loading Rate : OLR) ควรเลือกให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการ
บาบัดน้าเสีย/ของเสียต่างๆ ตามปริมาณสารอินทรีย์ที่เป็นวัตถุดิบในโครงการ
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2) ระยะเวลาการกักเก็บน้าเสีย (Hydraulic Retention Time : HRT) จะต้องเหมาะสมกับเทคโนโลยีการ
บาบัดน้าเสีย/ของเสียดังกล่าว
3) pH ของน้าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ระหว่าง 7-8
4) Alkalinity ของน้าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ในช่วงระหว่าง 1,000-3,000 มิลลิกรัม/ลิตร
5) กรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Fatty Acid : VFA) ของน้าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ในช่วงระหว่าง 200400 มิลลิกรัม/ลิตร
6) อุณหภูมิ (Temperature) ของน้าเสีย ควรควบคุมให้อยู่ระหว่าง 28-38 องศาเซลเซียส
7) มีสารอาหาร (Nutrients) ในน้าเสียเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
8) สารพิษ (Toxic Substance) เช่น สารโลหะหนัก และสารประกอบซัลเฟต ควรมีให้น้อยที่สุด หรือต้อง
กาจัดออกก่อนป้อนเข้าระบบบาบัด เป็นต้น

1.3 ตัวอย่างเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพในปัจจุบัน
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1.4 รูปแบบการใช้ก๊าซชีวภาพ

ใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนโดยตรง เช่น เป็นเชื้อเพลิงสาหรับหม้อไอน้า (ทดแทนการใช้
น้ามันเตา) ใช้ในการอบแห้ง หรือใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน เป็นต้น

ใช้ใ นการผลิต พลั งงานกล/ไฟฟ้ า ได้แ ก่ การป้อ นก๊ าซชีว ภาพเข้ าเครื่อ งยนต์ ก๊า ซเพื่ อผลิต ไฟฟ้ า หรื อต่ อ
เครื่องยนต์เข้าเครื่องสูบน้าในการเกษตร เป็นต้น

การผลิตพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการ
ใช้เชื้อเพลิงให้มีค่าสูงขึ้นมากกว่าการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนเพียงอย่างเดียว
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อนาก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในรูปของการผลิตพลังงานความ
ร้อน หรือ พลังงานไฟฟ้า จะต้องพิจารณาขั้นตอนการพัฒนาโครงการในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

การสารวจคุณลักษณะและปริมาณของน้าเสียที่จะนามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ
เนื่องจากการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ คุณสมบัติน้าเสียที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณา รวมทั้งต้องมีการประเมินศักยภาพของปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากปริมาณน้าเสีย และ
ปริมาณสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้าเสียดังกล่าว เพื่อใช้ในการประเมินเงินลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในระบบบาบัดน้าเสีย และ
ระบบใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ
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ความต้องการใช้ไฟฟ้าและความร้อน ( Electricity and Heat Demand)
หน่วยเป็น MW, MWh/ปี, ตันไอน้า/ชั่วโมง, ความดันและอุณหภูมิไอน้าที่ต้องการ เพื่อนาค่าความต้องการใช้พลังงานความร้อนหรือ
ไฟฟ้าดังกล่าว มาคานวณหาปริมาณความต้องการใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพมีมากกว่าความต้องการใช้พลังงานภายในโรงงาน ทางโครงการอาจจะพิจารณาทางเลือกในการนาก๊าซชีวภาพดังกล่าวมา
ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายเข้าระบบ หรือกรณีที่ปริมาณก๊าซชีวภาพมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็อาจพิจารณานาพลังงาน
จากแหล่งอื่นๆ มาใช้เสริม เช่น การนาพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งมาใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากก๊าซชีวภาพ หรือการใช้หัว
เผาที่สามารถใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและน้ามันเตาร่วมกันได้ เป็นต้น
3. วิธีการประเมินโครงการก่อนการติดตั้ง
การประเมินความเหมาะสมของโครงการ จะต้องพิจารณาในประเด็นหลักต่างๆ ดังนี้
การประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิค อาทิ

ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย

เทคโนโลยีระบบบาบัดน้าเสียที่เลือกใช้

การคาดการณ์ปริมาณน้าเสียจากข้อมูลสถิติ

ประสบการณ์ของผู้ออกแบบ

ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบบาบัดน้าเสีย

การติดตั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ

มาตรฐานในการจัดการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเหมาะสมด้านการเงิน อาทิ

ผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของโครงการ

สัญญาและบทปรับต่างๆ
4. วิธีการติดตามโครงการหลังการติดตั้ง
ตรวจติดตามสมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ได้แก่
 ประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสีย ซึ่ งสามารถแสดงในรูป % ของสารอินทรีย์ที่สามารถกาจัดได้เมื่อ
ป้อนน้าเสียเข้าระบบบาบัดน้าเสีย (%BOD removal หรือ %COD removal)
 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้
 สมรรถนะและประสิทธิภาพการนาก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน
 คุณสมบัติน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัดที่ระบบบาบัดขั้นหลัง ต้องผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
5. ข้อจากัดของเทคโนโลยี/ข้อควรระวัง
ควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีระบบบาบัดน้าเสียหรือของเสียจากโรงงานให้เหมาะสมกับคุณลักษณะและ
ปริมาณของน้าเสีย กรณีผลิตไฟฟ้าด้วยการป้อนเข้าเครื่องยนต์ก๊าซ ควรมีการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
เพือ่ ดักจับเอาฝุ่นละออง ไอน้า และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่ปะปนอยู่ในก๊าซชีวภาพออกก่อน เพื่อยืดอายุการใช้
งานของเครื่องยนต์
6. กรณีตัวอย่าง
ฟาร์มเลี้ยงสุกร “โวชองฟาร์ม”
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียแบบไร้อากาศ และได้ก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าโรงงาน ที่เหลือจาหน่ายเข้า
ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบของผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
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การดาเนินการ :
1. ถังหมักน้าเสีย (Digester) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เมตร จานวน 7 ถัง
2. บ่อหมักแบบรางและระบบเก็บสารองก๊าซชีวภาพ
3. ระบบตากกากตะกอนจุลินทรียส์ ่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสีย
4. ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
5. เครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 120 kW จานวน 1 เครื่อง
ปัจจุบันทางฟาร์มเดินเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้าเฉพาะช่วงเวลา ON-Peak คิดเป็น 13 ชั่วโมง (9.00-22.00 น.) และใช้ไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาควันละ 11 ชั่วโมงในช่วง OFF-Peak (22.00-9.00 น.) โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้ในฟาร์มสุกรประมาณ 70% ที่เหลือ
อีก 30% ขายเข้าระบบการไฟฟ้า และในอนาคตคาดว่าจะเดินเครื่องที่กาลังการผลิตสูงสุด 120 kW ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่ม
รายได้และเพิ่มอัตราการตอบแทนการลงทุนระบบดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายและผลประหยัดพลังงาน
 เงินลงทุนระบบบาบัดและเครื่องยนต์ผลิตก๊าซชีวภาพ
 ผลประหยัด
 ระยะเวลาคืนทุน

6,481,100
253,836
25.5

บาท
บาท/ปี
ปี

ผลการประเมิน
 กรณีฟาร์มสามารถเดินระบบได้เต็มกาลังการผลิตที่ 120 kW 24 ชม. ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 4.54ปี
เอกสารอ้างอิง
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน, คู่มือการอนุรักษ์พลังงาน
และตัวอย่างมาตรการที่ประสบความสาเร็จ
[2] กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, เอกสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัตงิ านที่ดี หมายเลข 4, การจัดการโครงการด้าน
ประสิทธิภาพพลังงานให้ประสบผลสาเร็จ
[3] กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, เอกสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัตงิ านที่ดี หมายเลข 1,คู่มือผู้จดั การพลังงานที่ดี
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ภาคผนวก ง.
รายการตรวจสอบการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของ
เทคโนโลยีอาคารคาร์บอนต่่า
อาคารคาร์บอนต่่า คืออะไร
อาคารคาร์บอนต่า (Low Carbon Building, Low Energy Building) คือ อาคารทีมีการใช้พลังงานในระดับต่า หรือ สุทธิ
เข้าใกล้ศูนย์ (Near Net-Zero Energy Building) จากการใช้ระบบ/อุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพสูง และ/หรือใช้พลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล ในอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การทีอาคารจะเข้าสู่การเป็น
อาคารคาร์บอนต่า ได้นั้น ควรทีจะต้องตรวจสอบศักยภาพ หรือ ประเมินความเป็นไปได้ในการปรับปรุงในเบื้องต้น โดยควร
เริมจากการตรวจสอบถึงการบริหารจัดการของระบบทางวิศวกรรมต่างๆ ว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทีเหมาะสมหรือไม่
ก่อน จากนั้น จึงควรตรวจสอบถึงเทคโนโลยีทีจะมาทดแทนเทคโนโลยีเดิม ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เนืองจาก
การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงอาคารนั้น ต้องใช้เงินลงทุนในการด่าเนินการทีค่อนข้างสูง
ส่าหรับเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับอาคารคาร์บอนต่า 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
แนวทางปฏิบัติทีเหมาะสม และเทคโนโลยีทีจะท่าให้เป็นอาคารคาร์บอนต่าเข้าด้วยกัน ซึงสามารถแสดงในรายละเอียด ได้
ดังต่อไปนี้
ตาราง รายการตรวจสอบการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นของเทคโนโลยีอาคารคาร์บอนต่า
หัวข้อ
รายการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
1. ระบบกรอบอาคาร
1.1 มีการควบคุมช่องเปิดในพื้นที  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ควบคุมการเปิด-ปิดของ
ปรับอากาศในแต่ละบริเวณหรือไม่
ประตูและหน้าต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิงในบริเวณ
รอยต่อทีมีสภาวะในการท่า
ความเย็นและควบคุม
ความชื้นทีแตกต่างกัน
1.2 มีความเป็นไปได้ในการใช้
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาการใช้ Automatic
อุปกรณ์การบังเงาตามทิศและ
Louver/Shading Devices
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รายการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
ฤดูกาลต่างๆ หรือไม่
1.3 มีการตรวจสอบรอยรัวของ
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่
อากาศจากกรอบประตู/กรอบ
หน้าต่างจากกลไกทางกล เช่น บาน
พับ รางเลือน ฯลฯ หรือไม่
1.4 มีการระบายอากาศทาง
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่
ธรรมชาติในเวลากลางคืนหรือไม่
1.5 ความสูงของฝ้าเพดานในพื้นที
ปรับอากาศสูงเกินกว่าค่าที
เหมาะสมหรือไม่
1.6 มีบริเวณในส่วนของอาคารที
สามารถเป็นช่องแสงพร้อมกับเป็น
ช่องระบายอากาศทางธรรมชาติได้
หรือไม่

ข้อเสนอแนะ
ภายนอกอาคาร
ซ่อมแซมหรืออุดรอยรัว
หรือเปลียนมาใช้กระจก
ฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น
หรือประตูอัตโนมัติ
หลีกเลียงการระบายอากาศ
ทางธรรมชาติในช่วงเวลา
กลางวันโดยเฉพาะอย่างยิง
ในฤดูร้อน
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาการใช้ระบบปรับ
อากาศแบบ Spot Cooling
ในบริเวณทีมีฝ้าเพดานสูง
มากๆ
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณา การประยุกต์ใช้ใน
ลักษณะของ Stack
Ventilation เพือลดภาระ
ความร้อนภายในอาคาร

2. ระบบปรับอากาศ
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ อาจเพิมความสามารถใน
การระบายความร้อนของ
Cooling Tower เพือเพิม
สมรรถนะของ Chiller
2.2 มีการตรวจสอบการตั้งค่า set  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ในสภาวะทีสบาย สามารถ
point และอุณหภูม/ิ ความชื้นจริง
เพิมอุณหภูมิอากาศได้
ในพื้นทีปรับอากาศตามภาระโหลด
เล็กน้อย 1-2 องศาเซลเซียส
ช่วงเวลาต่างๆ ทัวทุกบริเวณอย่าง
ในกรณีทีความชื้นสัมพัทธ์มี
สม่าเสมอหรือไม่
ค่าต่าอยู่ในช่วง 55-60%
2.3 มีการพิจารณาความดันสูญเสีย  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ตรวจสอบเฮดปั๊ม ขนาดและ
ในระบบปั๊มน้่าเย็นและน้่าหล่อเย็น
ระยะทางของท่อเพือลดการ
หรือไม่
สูญเสียระหว่างปั๊มและ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง
2.4 มีการพิจารณาการน่าความ
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ความเย็นทีเหลือทิ้งน่า
ร้อน/ความเย็นกลับมาใช้ใหม่
กลับมา Pre-cooled Fresh
หรือไม่ (Heat Recovery)
Air , ความร้อนทีเหลือทิ้งน่า
กลับมา Pre-heat Feed
Water Boiler
2.5 มีการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ติดตั้ง Sensor ทีเพียงพอ
เพือค่านวณและเพิมประสิทธิภาพ
และได้รับการสอบเทียบ
โดยรวมของทั้งระบบ (Overall
อย่างสม่าเสมอเพือป้องกัน
System Efficiency) หรือไม่
การวิเคราะห์ข้อมูลที
ผิดพลาด
2.6 มีการพิจารณาการใช้พลังงาน  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาการใช้ความร้อน
ทดแทนเป็นแหล่งความร้อนในการ
จากพลังงานแสงอาทิตย์
2.1 มีการบ่ารุงรักษาท่าความ
สะอาดแผงแลกเปลียนหรือระบาย
ความร้อนอย่างสม่าเสมอหรือไม่
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รายการตรวจสอบ
ผลิตความเย็นจากกระบวนการ
Absorption Process หรือไม่

ผลการตรวจสอบ

2.7 มีการควบคุมหรือบริหาร
 มี/ใช่
จัดการอุปกรณ์ในช่วงเวลาทีมีภาระ
ต่าๆ หรือไม่
2.8 มีการปรับอัตราการระบาย
อากาศทางกล ในบริเวณและใน
ช่วงเวลาทีเหมาะสมหรือไม่

 มี/ใช่

2.9 มีการพิจารณาความสามารถใน  มี/ใช่
การท่าความเย็น (Cooling
Supply) และภาระการท่าความ
เย็น (Cooling Demand) ว่า
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่
2.10 มีการตรวจสอบสภาพฉนวน
ของท่อน้่ายา (แอร์แบบแยกส่วน)
หรือท่อน้่าเย็น (แอร์แบบรวมศูนย์)
หรือไม่
3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3.1 มีพื้นทีทีความสว่างมากเกิน
ความต้องการในบางเวลาหรือไม่
3.2 มีการท่าความสะอาดหลอด
และโคมไฟอย่างสม่าเสมอหรือไม่
3.3 มีการใช้แสงธรรมชาติในบาง
บริเวณหรือไม่

3.4 มีการใช้หลอดประสิทธิภาพสูง
หรือไม่

 มี/ใช่

ข้อเสนอแนะ
หรือ Biomass/Biogas โดย
ในการท่าความเย็น รวมทั้ง
ควรมี Backup Heat
Source ด้วย
 ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาการใช้ Variable
Speed Drive (VSD)
ส่าหรับปัม๊ หรือ VSD
Chiller
 ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาร่วมกับค่า
มาตรฐานในการระบาย
อากาศตามประเภทและ
ภาระการใช้งานของพื้นที
 ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาความเหมาะสม
และสมรรถนะทั้งด้าน Air
Side และ Water Side
ของระบบ Chilled water
system พร้อมกับพิจารณา
ระบบกักเก็บความเย็น
(Thermal Storage)
 ไม่ม/ี ไม่ใช่

 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ก่าหนดตารางการควบคุม
การเปิด-ปิดตามการใช้งาน
หรือใช้ Motion Sensor/
Dual-Looped control
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ตรวจสอบค่าความส่องสว่าง
ก่อนและหลังปรับปรุงเพือ
พิจารณาการใช้หลอดและ
จ่านวนทีเหมาะสม
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ควรใช้ช่องแสงทีมีการน่า
เฉพาะ Indirect light หรือ
มีการใช้แผ่นสะท้อนแสงทีมี
ประสิทธิภาพสูง ร่วมกับ
อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
เช่น Daylight Sensor เป็น
ต้น
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ใช้หลอดทีมีค่า
Lumen/Watt ต่ากว่า
หลอดเดิม หรือมีความร้อน
น้อยกว่าเดิม
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หัวข้อ
รายการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ
4. ระบบไอน้่าและท่าน้่าร้อน
4.1 มีการตรวจสอบค่า
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ค่าประสิทธิภาพไม่ควรต่า
ประสิทธิภาพหม้อไอน้่า หม้อต้มน้า่
กว่าทีกฎกระทรวงก่าหนด
ร้อนหรือไม่
หรืออ้างอิงจากค่า % O2 ที
Flue gas ของเชื้อเพลิงชนิด
ต่างๆ
4.2 มีการตรวจสอบค่าอุณหภูมิ
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ความดันทีสูงหรือต่าเกินไป
และความดันของไอน้่า/น้่าร้อนใน
จะท่าให้เกิด Thermal
ระบบหรือไม่
Losses / inefficient
operation of radiator
ตามล่าดับ
4.3 มีการตรวจสอบฉนวนกันความ  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ตรวจสอบจากอุณหภูมิ
ร้อนและรอยรัวในแต่ละอุปกรณ์
อากาศทีร้อนผิดปกติรอบๆ
หรือไม่
บริเวณทีมีฉนวนหุ้ม หรือ
สังเกตการรัวไหลจากเสียง
4.4 มีการน่าความร้อนทิ้งมาใช้งาน  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาการใช้ความร้อนทิ้ง
ในรูปแบบต่างๆ หรือไม่
ร่วมกับประเภทของหัวเผา
ชนิดต่างๆ
4.5 มีพลังงานความร้อนเหลือทิ้งใน  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ประเมินความเป็นไปได้ใน
ปริมาณมากและสม่าเสมอหรือไม่
การใช้ Cogeneration เพือ
ผลิตความร้อนและไฟฟ้า ใน
ลักษณะทีเป็น District
Heating/Cooling
4.6 มีระบบการเก็บส่ารองน้่าร้อน  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ หลีกเลียงการส่ารองใน
หรือไม่
ปริมาณทีมากเกินความ
จ่าเป็นซึงจะท่าให้ต้องเสีย
พลังงานในการรักษา
อุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา
4.7 มีระบบการตรวจวัดปริมาณ
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ใช้ข้อมูลเพือพิจารณาการ
การใช้ไอน้่า/น้่าร้อนในแต่ละ
Decentralized เพือลด
บริเวณหลักหรือไม่
Distribution losses
5. ระบบไฟฟ้า
5.1 มีการตรวจสอบความสมดุล
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ Unbalance Voltage
ทางเฟส (Phase Unbalance)
<5%
หรือไม่
5.2 มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่
ต่างๆ ใน ECO Mode หรือ
Power Saved Mode หรือไม่
5.3 มีการตรวจสอบค่าฮาร์มอนิกส์  มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ ตรวจสอบทั้ง THD current
หรือไม่
และ THD voltage
โดยเฉพาะในจุดทีมีระบบ
อุปกรณ์ Power Switching
5.4 มีข้อมูลประสิทธิภาพ ณ
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
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รายการตรวจสอบ
ปัจจุบันของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
หรือไม่
5.5 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์
ไฟฟ้าในช่วงเวลาทีมีค่าไฟฟ้าสูง
(On-Peak Demand) หรือไม่
5.6 มีพื้นทีในแนวราบ เช่น หลังคา
บริเวณจอดรถ ทีเพียงพอต่อการ
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์หรือไม่

ผลการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ
กับอุปกรณ์ในเทคโนโลยีที
ทันสมัยในปัจจุบัน
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ จัดท่า Load shading
schedule หรือ เลือกใช้
อุปกรณ์ทีมี Soft Start เพือ
ลดค่า Peak Demand
 มี/ใช่  ไม่ม/ี ไม่ใช่ พิจารณาการผลิตไฟฟ้าใน
ลักษณะ Hybrid (Solar +
Wind) เพือเพิมเสถียรภาพ
ของระบบ
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ภาคผนวก จ.
แนวทางและประโยชน์ในการตรวจติดตาม
และพิสจู น์ผลประหยัด
1.

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงอุปกรณ์
หรือระบบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการหรือโครงการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ดาเนินการไป ส่งผลให้เกิดการลงทุนในโครงการ
หรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานมากชึ้น
กระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ประกอกด้วยกิจกรรมหลักดังนี้
1.
การเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
2.
การจัดทาค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
3.
การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
4.
การวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานและจัดทารายงานผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
รายละเอียดสาหรับแต่ละขั้นตอนของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน แสดงได้ดังนี้
1.1 การเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement and Verification Plan – M&V
Plan)
ขั้นตอนแรกของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน จะเริ่มจากการจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงาน ซึ่งการจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสจู น์ผลประหยัดพลังงานควรดาเนินการโดยผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
วิศวกรที่มีหน้าที่ดูแลการใช้พลังงานของโครงการหรือมาตรการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดเตรียมแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan – M&V Plan)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อกาหนดหลักการ วิธีการ รายละเอียดและขอบเขตของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
การจัดทาแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ควรประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

รายละเอียดหรือความต้องการในการปรับปรุงการใช้พลังงานของมาตรการหรือโครงการ (Documentation of
the design intent) ขอบเขตด้านเทคนิคของการปรับปรุง
ข้อมูลค่าฐานการใช้พลังงาน รวมถึงรายละเอียดตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานของโครงการหรือมาตรการที่ทา
การปรับปรุง
ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่เลือกใช้ในแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนและวิธีการควบคุมคุณภาพในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานที่จะทาการตรวจวัด พร้อมกาหนดวิธีการคานวณค่าการใช้พลังงาน
จากตัวแปรต่างๆ ที่ทาการตรวจวัด
ข้อมูลรายละเอียด software ที่จะใช้ในการคานวณค่าการใช้พลังงาน (กรณีที่เลือกใช้วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์
ผลประหยัดพลังงานโดยใช้ Simulation Software)
ข้อกาหนดสาหรับเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
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ตาแหน่งของการตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
วิธีการและระยะเวลาสาหรับการสอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน หรือ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
ช่วงเวลาการตรวจวัดที่เหมาะสมกับวิธีการตรวจวัดและลักษณะของโครงการหรือมาตรการที่ทาการปรับปรุง
ข้อมูลค่าฐานสาหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกั บการใช้พลังงานในขณะทาการตรวจสอบและตรวจวัด เช่น อุณหภูมิ
ภายนอก, ปริมาณการผลิต หรือ ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เป็นต้น
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สาหรับการตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงาน และวิธีปรับแก้ไข
รูปแบบการรายงานผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
งบประมาณและบุคลากรที่ต้องใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน

การจัดทาแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ควรเริ่มดาเนินการในขั้นตอนการออกแบบ หรือ การกาหนด
มาตรการในการปรับปรุง ทั้งนี้ เนื่องจากการกาหนดรายละเอียด ขั้นตอนและวิธี การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
อาจจาเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเพิ่มเติม หรือ อาจจะกระทบกับวิธีการหรือเวลาในการทางานของบริเวณที่ปรับปรุง
ได้ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการจัดทาแผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะทาให้การออกแบบหรือกาหนดมาตรการ
ในการปรับปรุงทาได้โดยสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจทาให้ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมการติดตามได้ในอนาคต
1.2 การจัดทาค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Baseline Energy Consumption Development)
ในการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน จาเป็นต้องใช้ข้ อมูลการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบค่า
การใช้พลังงานภายหลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ ดังนั้นก่อนดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน จาเป็นต้อง
จัดทาค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงซึ่งประกอบด้วย ผลการตรวจวัดการใช้พลังงานและค่าตัว แปรควบคุมการใช้
พลังงาน
ผลการตรวจวัดการใช้พลังงาน : โดยทั่วไปจะใช้ค่าดัชนีการใช้พลังงาน เพื่อกาหนดเป็นค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการ
ปรับปรุงของโครงการหรือมาตรการที่กาหนด
ตัวแปรควบคุมการใช้พลังงาน : การใช้พลังงานในระบบต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
พลังงาน ดังนั้น ในการจัดทาค่าฐานการใช้พลังงานจึงต้องกาหนดตัวแปรควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน และกาหนดค่า
ฐานของตัวแปรควบคุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการกาหนดสภาวะในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานหลังการ
ปรับปรุงได้ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ในการตรวจวัดการใช้พลังงานเพื่อกาหนดค่าดัชนีการใช้พลังงาน จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของ
โครงการหรือมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาเนินการ
1.3 การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit Analysis)
การตรวจสอบและตรวจวัดข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit Analysis) จะดาเนินการภายหลัง
การปรับปรุงหรือติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานแล้วเสร็จและอุปกรณ์ หรือระบบมีการใช้งานในสภาวะปกติ โดยวิธีการ
ตรวจสอบและตรวจวัดการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง จะต้องดาเนินการในลักษณะเดียวกับการจัดทาค่าฐานการใช้พลังงาน
ก่อนการปรับปรุง ในสภาวะที่ตัวแปรควบคุมการใช้พลังงานมีค่าสอดคล้องกับค่าฐานที่กาหนดไว้ในขณะที่ทาการจัดทาค่าฐาน
การใช้พลังงาน
ในกรณีที่ไม่สามารถปรับค่าตัวแปรควบคุมการใช้พลังงานภายหลังการปรับปรุงให้มีค่าสอดคล้องกับค่าฐาของ ตัวแปร
ควบคุ ม การใช้ พ ลั ง งานก่ อ นปรั บ ปรุ ง ได้ จะต้ อ งท าการปรั บ ค่ า ผลการใช้ พ ลั ง งานหลั งการปรั บ ปรุ ง โดยใช้ ค่ า ปรั บ ปรุ ง
(Adjustment) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงอยู่ในสภาวะการทางานที่สอดคล้องกัน
ต่อไป
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1.4 การวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงานและการจัดทารายงานผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Energy
Saving Analysis and Reporting)
ผลประหยัดพลังงาน (Energy Saving Analysis) สาหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทาโดยการเปรียบเทียบผลการใช้
พลังงานก่อนการปรับปรุง เทียบกับ ผลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง ที่ มีการปรับค่าปรับปรุง (Adjustment) เป็นที่
เรียบร้อย เพื่อวิเคราะห์ร้อยละของการประหยัดพลังงาน ผลประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทา
รายงานแสดงผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเพื่อนาเสนอผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และจัดเก็บไว้เป็นข้ อมูลในการ
ดาเนินการต่อไป

2. ประโยชน์ของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะทาให้ทราบข้อมูลผลการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงการใช้
พลังงาน ผลประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้ นอกจากนี้ การนาข้อมูลที่ไ ด้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างต่อเนื่อง จะทาให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยดังนี้
2.1 ผลประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น (Increase Energy Savings) : ข้อมูลจากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
ที่ชัดเจนจะทาให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงประโยชน์ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน ขณะเดียวกันการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องจะทาให้ทราบแนวทางที่จะปรับปรุงการ
ทางานสาหรับโครงการนั้น ๆ เพิ่มเติม หรือ ขยายผลไปยังโครงการอนุรักษ์พลังงานอื่น ๆ ทาให้เกิดผลประหยัดพลังงาน
เพิ่มมากขึ้นได้
2.2 สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในการใช้ ง านและบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ (Operations
and
Maintenance
Troubleshooting) : ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานในช่วงแรกของการเริ่มใช้งานอุปกรณ์
ใหม่ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในการใช้งานและบารุงรักษาอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างเริ่มใช้
งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในระยะหนึ่งถึงสองปีแรกของการใช้งาน
2.3 สนับสนุนการรับประกันสมรรถนะอุปกรณ์ (Performance Contracting) : ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถนาไปใช้ในโครงการอนุรักษ์พลังงานที่กาหนดให้มีการ
รับประกันสมรรถนะอุปกรณ์ หรือ ผลประหยัดที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิมได้
2.4 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานด้านวิศวกรรม (Encourage better project engineering) : กระบวนการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานทาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนสามารถนาไปประกอบการพัฒนางานออกแบบหรือบริหาร
จัดการด้านวิศวกรรม ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานด้านวิศวกรรมได้
2.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Support GHG emission reduction scheme) : ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามาตรฐานสากลสามารถนาไปใช้ในการคานวณปริมาณการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน สถานประกอบการ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้

3. ข้อกาหนดในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
ในปัจจุบัน ข้อกาหนดสาหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้รับการพัฒนาในลักษณะของแนวทางและ
คาแนะนาในการดาเนินการ โดยแนวทางและข้อแนะนาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีการนาไปประยุกต์ใช้งานในหลาย
ประเทศ คือ International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานชื่อ
Efficiency Valuation Organization (EVO) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน EVO ได้พัฒนาแนวทางและข้อแนะนาในการ
ดาเนินการเพื่อเผยแพร่จานวน 3 Volume ดังนี้
IPMVP Volume I
Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings
เอกสาร Volume I กาหนดนิยาม แนวทางและข้อแนะนาในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้าภายในอาคารและโรงงาน
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IPMVP Volume II
Indoor Environmental Quality (IEQ) Issues
เอกสาร Volume II กล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจากการดาเนินโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ให้
คาแนะนาในการออกแบบและดาเนินโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ไม่กระทบกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนให้คาแนะนาในการ
ตรวจวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากการดาเนินโครงการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
IPMVP Volume III
Applications
เอกสาร Volume III ให้รายละเอียดการประยุกต์ใช้งานคาแนะนาที่นาเสนอไว้ในเอกสาร Volume I โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Part I
การประยุกต์ใช้สาหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ และ Part II การประยุกต์ใช้สาหรับการนาพลังงานทดแทนมาใช้ในสถานประกอบการ
3.1 การตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน
การตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน ไม่สามารถที่จะทาการตรวจวัดได้โดยตรงเนื่องจากผลประหยัดพลังงานเป็น
พลังงานที่หายไป ดังนั้น การตรวจวัดผลประหยัดพลังงานทาได้โดยใช้หลักการเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานก่อนและหลัง
การปรับปรุง ซึ่งรวมค่าปรับเทียบ (Adjustment) สาหรับสภาวะการทางานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รูปที่ 3-1 แสดงตัวอย่างผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงอุปกรณ์
(ตัวอย่างข้อมูลการใช้พลังงานของหม้อไอน้าซึ่งทาการปรับปรุงการใช้พลังงานโดยติดตั้งอุปกรณ์นาความร้อนทิ้งจากก๊าซเสียกลับมาใช้ใหม่ และ
มีการเพิ่มกาลังผลิตเมื่อทาการปรับปรุงแล้วเสร็จ)
อ้างอิง : IPMVP Volume 1 : Concept and Options for Determining Energy and Water Savings, April 2007

จากรูปที่ 3-1 การตรวจวัดผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการปรับปรุงหม้อไอน้า ต้องทาโดยแยกผลการใช้
พลังงานที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มกาลังผลิตออกก่อน ดังนั้น จึงต้องศึกษาข้อมูลค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
(Baseline Energy use) เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานกับปริมาณผลผลิต และใช้ความสัมพันธ์
ดังกล่าวคานวณค่าการใช้พลังงานของหม้อไอน้าที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มกาลังผลิตถ้าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์นาความร้อนทิ้ง
จากก๊าซเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อปรับปรุงค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Adjusted-Baseline Energy)
ผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการปรับปรุงหม้อไอน้าสามารถหาได้จากผลต่างระหว่าง ค่าฐานการใช้พลังงาน
ก่อนการปรับปรุงที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted-Baseline Energy) กับค่าการใช้พลังงานของหม้อไอน้าที่ทาการตรวจวัดในช่วง
รายงานผลประหยัด (Reporting Period)

4-4

ตอนที่ 1 ภาคผนวก จ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ หากไม่มีการเพิ่มกาลังผลิตจะพบว่า ผลต่างระหว่างค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง (Baseline
Energy Use) กับ ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผลประหยัดง (Reporting Period) จะมีค่าแตกต่างกันมากว่าเมื่อมีการ
เพิ่มกาลังการผลิต ดังนั้น การแยกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานที่นอกเหนือจากการปรับปรุงอุปกรณ์ออกไปจาก
การวิเคราะห์ผลประหยัดจึงมีความจาเป็น เพื่อให้ได้ผลประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง
ความสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงาน แสดงได้ดังนี้
ผลประหยัดพลังงาน
= (ค่าฐานการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง – ค่าการใช้พลังงานในช่วงรายงานผลประหยัด) +- ค่าปรับปรุง
[Saving = (Baseline-Period Energy Use – Reporting-Period Energy Use) +- Adjustments]
3.2

หลักการพื้นฐานของการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน มีหลักการพื้นฐานที่ต้องพิจารณาเพื่อให้ผลการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ดังนี้
3.2.1

แม่นยา (Accurate)
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ต้องมีความแม่นยาในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้สาหรับแต่ละโครงการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสองปัจจัยดังนี้
1.
การนาข้อมูลไปใช้
ข้อมูลผลจากการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานสามารถนาไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ใช้คานวณผลประหยัดพลังงานสาหรับโครงการรับประกันผลประหยัดพลังงาน (ESCO
Project), ใช้ตรวจสอบผลการดาเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโครงการ หรือ ใช้ใ น
การพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ จะเป็นผู้กาหนดการยอมรับได้ของความแม่นยา (Accurate) หรือ ความคลาดเคลื่อนของผล
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานตามลักษณะและความสาคัญของการนาข้อมูลไปใช้ต่อไป
2.
งบประมาณสาหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน
โดยทั่วไป งบประมาณสาหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานจะเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงเมื่อ
เที ยบกับ ผลประหยั ดพลังงานที่ไ ด้จ ากการดาเนิ นโครงการที่ ต้อ งการพิ สูจ น์ผ ลประหยัด พลั งงาน
สาหรับโครงการที่มีผลประหยัดพลังงานสูง งบประมาณที่ใช้ในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด
พลังงานมีความเป็นไปได้ที่อาจจะสูงมากกว่าโครงการที่มีผลประหยัดพลังงานต่า (ในกรณีที่เลือก
วิธีการและหลักการตรวจวัดในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นทา
ให้สามารถกาหนดรายละเอียดสาหรับการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้ละเอียดและเลือก
อุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความแม่นยาสูงมากขึ้นได้

3.2.2

สมบูรณ์ (Complete)
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่สมบูรณ์จะต้องครอบคลุมผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการที่ต้องการพิสูจน์ผลประหยัด โดยตัวแปรหลักที่จะมีผลต่อการใช้พลังงานควรจะต้องได้รับการตรวจวัด
จริงทั้งหมด ในขณะที่ตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลกระทบกับการใช้พลังงานน้อยอาจใช้วิธีประมาณการได้

3.2.3

ประเมินทางน้อย (Conservative)
ในกรณีที่ ต้องมีก ารประมาณการ หรือ ประเมิ นผลกระทบที่เ กิดขึ้นกั บตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ ย วข้องกั บการใช้
พลังงานซึ่งไม่สามารถตรวจวัดจริงได้ ให้ใช้หลักการประเมินทางน้อย (Conservative) เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อไม่
ให้ผลประหยัดพลังงานที่ได้มีค่าสูงเกินความเป็นจริง
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สอดคล้อง Consistent
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานในโครงการ หรือ สถานประกอบการเดี ยวกัน ควรสอดคล้องกันใน
กรณีต่าง ๆ ดังนี้
พลังงานชนิดต่าง ๆ
โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีผู้รับผิดชอบต่างบุคคลกัน
การดาเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานในลักษณะเดียวกันแต่ตา่ งช่วงเวลา
ฯลฯ
ทั้งนี้ ความสอดคล้องหมายถึงการดาเนินการที่เป็นไปในแนวทางเดียงกันแต่ไม่จาเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด ทั้งนี้
อาจแตกต่างกันได้ในรายละเอียดแต่ไม่ควรจะขัดแย้งกันในหลักการและวิธีการตรวจวัดผลประหยัดพลังงาน

3.2.5

ชัดเจน (Transparent)
การยอมรั บในผลการตรวจวัด และพิ สูจ น์ผ ลประหยั ดพลังงานมี ความสาคัญ มาก ดังนั้น หลัก การ ขั้น ตอน
แผนงาน และวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานต้องเป็นที่ยอมรับและเปิดเผยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการนาผลประหยัดพลังงานไปใช้งานได้รับทราบโดยละเอียด

การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน ควรดาเนินการตามหลักการพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น 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 การบารุงรักษา การทาลาย เพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ในการออกแบบอาคาร ซึ่งในทางเลือกต่างๆ นั้น อาจมีค่าใช้จ่ายในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน หากแต่อยู่ที่
มุมมองในภาพรวมในระยะยาวตลอดอายุของอาคารว่าทางเลือกใดจะให้ผลที่ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของ หรือผู้บริหาร
อาคารในด้านต่างๆ มากน้อยเพียงใด เช่น ผลในด้านการประหยัดพลังงาน ผลในด้านคุณภาพการใช้อาคาร ผลในด้านความปลอดภัย
ฯลฯ

รูปที่ 2-1 แสดงค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของอาคารในสัดส่วน 2% ของค่าใช้จ่ายตลอดอายุอาคาร 30 ปี
( Source : Sustainable Building Technical Manual, Lean & Clean Management , 1994)

ทาไมถึงต้องทาการวิเคราะห์ Life-Cycle Cost Analysis (LCCA)
โครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับการวิเคราะห์ Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) เนื่องจาก
การออกแบบอาคารใหม่ (New Building) หรือการปรับปรุงอาคารเก่า (Retrofited Existing Buillding) ให้มีประสิทธิภาพพลังงาน
มากขึ้นนั้น ส่งผลต่อการลงทุน หรือ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในทางเลือกต่างๆ
ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจโครงการที่เป็นทางเลือกต่างๆ ว่าจะดาเนินการได้คุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่นั้น มีความ
จาเป็นที่จะต้องพิจารณาในระยะยาวตลอดอายุโครงการ ซึ่งทาให้การจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินโครงการโดยใช้ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ LCCA ในด้านต่างๆ มาช่วยให้นักลงทุน หรือ ผู้ให้แหล่งเงินกู้ในโครงการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
รวมถึงเจ้าของหรือผู้บริหารโครงการสามารถเลือกการดาเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต่าสุด (Lowest overall cost) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างในขั้นตอนการออกแบบอาคาร
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ LCCA ที่ผ่านมา มักประสบกับอุปสรรคจากความไม่เข้าใจที่เพียงพอ ดังนี้
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ปัญหาอุปสรรคสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ LCCA
o มีการวิเคราะห์ LCCA ที่ช้าเกินไป (ไม่ได้ทาในช่วงออกแบบ) เนื่องจากถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือใน
การยืนยันผลจากการออกแบบ ซึ่งแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ทางการเงินเพื่อตัดสินใจในทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุด
o เอกสาร Owner Project Requirement (OPR’s) เสร็จล่าช้ากว่ากระบวนการออกแบบและก่อสร้าง
ทาให้ขาดความชัดเจนของงานจากฝ่ายต่างๆ
o การเติบโตขยายส่วนต่างๆ ของอาคาร ทาให้ยากต่อการใช้งานและบารุงรักษา และส่งผลกระทบต่อผล
การวิเคราะห์ LCCA ที่คลาดเคลื่อน
o ฯลฯ
การคานวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักร (Life-Cycle Cost, LCC)
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักร (Life-Cycle Cost, LCC) ถูกนามาใช้ประกอบการวิเคราะห์และกาหนดค่าดัชนีประสิทธิภาพ
พลังงานของระบบอาคาร ค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักรจะเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์สาหรับประเมินความเหมาะสมของโครงการ
ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน ค่าดาเนินการ ค่าพลังงาน ค่าซ่อมบารุง รวมถึงมูลค่าซากของระบบ ในกระบวนการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันจะถูกแปลงเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) โดยคานึงถึงมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
มูลค่าสุทธิของราคาค่าซาก (Resale , Scrap Value) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านน้า ค่าช่ายในการซ่อมบารุงฯลฯ ซึ่ง
สามารถแสดงได้ด้วยสมการคานวณต่อไปนี้

LCC
โดยที่
LCC
I0
Repl
Res

=
=
=
=

E
W
OM&R
O

=
=
=
=

= I0 + Repl – Res + E + W + OM&R + O

Total Life Cycle Cost in Present Value of given alternative
Initial Investment Cost
Present Value capital replacement cost
Present Value residual ( resale value, scrap value, salvage value) less
disposal costs
Present Value Energy Cost
Present Value Water Cost
Present Value non-fuel operating, maintenance, and repair costs
Present Value of Other costs ( e.g. contract costs )

กรณีตัวอย่างการประเมินโครงการ
กรณีตัวอย่างการประเมิน LCC สาหรับการปรับปรุงวัสดุกรอบอาคาร :

กรณีตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการประเมินโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ที่มาข้อมูล :
แหล่งข้อมูลอ้างอิง (3)) ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 15,985 ตารางเมตร เฉลี่ยใช้งาน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน
และมีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงจากใบเสร็จค่าไฟ ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนของอาคารศาลางกลางจังหวัดสุพรรณบุรี
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โดยมีการสารวจข้อมูลทางกายภาพของวัสดุประกอบอาคาร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพด้านต่างๆ ดังตารางที่ 2
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 สรุปรายการวัสดุที่ใช้ในองค์ประกอบต่างๆ ของแบบมาตรฐานอาคารศาลากลางจังหวัด

ทั้งนี้ สามารถคานวณหาค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) และหลังคา (RTTV) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของกรอบ
อาคาร ซึ่งได้ OTTV = 28.68 W/m2 และ RTTV = 8.91 W/m2 ตามลาดับ จากนั้น สร้างอาคารอ้างอิงโดยจาลองสภาพการใช้
พลังงานด้วยโปรแกรม Visual DOE 4.1 เพื่อหาค่าการใช้พลังงานรวมของอาคาร ซึ่งได้เท่ากับ 79.39 kWh/m2-yr. ดังตารางสรุปที่
3 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของแบบมาตรฐานอาคารศาลากลางเปรียบเทียบกั บเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน (BEC)
(ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์, 2553)

ดังนั้น สามารถกาหนดแนวทางการปรับปรุงได้ 112 แนวทาง จากนั้น คานวณค่าประสิทธิภาพต่างๆ 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 ที่ต่ากว่า LCC แนวทางที่ 22 ( LCC ต่ากว่า
62,811,469 บาท) ซึ่งแนวทางที่ 59 จะมีค่า LCC ต่าสุด (LCC=61,401,441)
สามารถพิจารณาค่าประสิทธิภาพต่างๆ ได้ดังรูปที่ 1 – 3 และตารางที่ 4-5 ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านผนัง (OTTV) ของแต่ละแนวทางการปรับปรุง

รูปที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ (%) ของแต่ละแนวทางปรับปรุง

4

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฉ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

รูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าต้นทุนตลอดอายุวัฎจักร (LCC) ของแต่ละแนวทางการปรับปรุง
สาหรับรายละเอียดของ LCC สาหรับแนวทางการปรับปรุงทั้ง 14 รูปแบบ ที่ควรพิจารณาเนื่องจากให้ค่า LCC ที่ต่ากว่าแนวทาง
อ้างอิงที่ 22 มีดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่าต้นทุนตลอดอายุวัฎจักร (LCC) สาหรับแนวทางการปรับปรุงทั้ง 14 รูปแบบที่มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน

อย่ า งไรก็ ต าม การปรั บ ปรุงอาคารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพพลัง งานนั้น ควรพิ จ ารณาถึ งประสิ ทธิ ภ าพพลั งงานที่ คุ้ ม ค่า แก่ ก ารลงทุ น
(Economic Building : ECON) ซึ่งจะเห็นได้จากตารางที่ 5 ต่อไปนี้ พบว่า การปรับปรุงอาคารเป็นอาคารที่มีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานระดับสูง (High Energy Performance System : HEPS) ตามแนวทางที่ 98 นั้น แม้ว่าจะก่อให้เกิดผล
ประหยัดพลังงานที่สูงแต่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเช่นกัน เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนที่มากถึง 30 ปี ดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าใน
5
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การลงทุน ซึ่งต่างจากการปรับปรุงในแนวทางที่ 59 ซึ่งให้ค่า LCC ที่ต่ากว่า และมีระยะเวลาคืนทุนเพียง 6 ปี แต่ก่อให้เกิดผล
ประหยัดพลังงานที่ใกล้เคียงกัน
ตารางที่ 5 สรุปประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของแบบมาตรฐานอาคารศาลางกลาง และแนวทางการปรับปรุงเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่า (BEC) มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานระดับสูง (HEPS) และมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน
ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน (ECON) (ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ , 2553)

อย่างไรก็ตาม จากค่าเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานอาคารของประเทศไทย (ตารางที่ 6) และ สมรรถนะของระบบอาคาร
และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ 7) ต่อไปนี้ ทาให้สามารถพิจารณาค่า LCC ของระดับอาคารประเภทต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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 ดังนี้
1.สารวจข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารที่จะปรับปรุงใน 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
1. ระบบปรับอากาศ
2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3. อุปกรณ์อื่นๆ
หากสามารถหาข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนได้ก็จะทาให้การพิจารณามีความแม่นยาขึ้น จะทาให้ทราบสัดส่วนการใช้พลังงานโดย
เฉลี่ยทั้งปี และทราบดัชนีการใช้พลังงานรวมต่อพื้นที่ใช้สอยต่อปี
2. หาค่าอ้างอิงจากอาคารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อตรวจสอบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานและค่าดัชนีการใช้พลังงานรวมต่อพื้นที่ใช้
สอยของอาคารที่จะประเมินต่อปี แตกต่างจากอาคารอ้างอิงมากน้อยเท่าใด โดยค่าดัชนีการใช้พลังงานที่อาจใช้พิจารณา มีดังนี้
ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารอ้างอิง และอาคารมาตรฐานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2551
ประเภทอาคาร
อาคารอ้างอิง
อาคารมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.
2
kWh/m -y
kWh/m2-y
สานักงาน
146.4
98.7
โรงแรม
173.2
117.0
โรงพยาบาล
148.8
123.9
ห้างสรรพสินค้า
556.0
394.3
สถานศึกษา
94.0
79.3
อาคารอื่นๆ
139.7
117.2
อาคารชุด
118.4
105.3
ห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่ง
394.7
300.9

ประเด็นที่ต้องพิจารณาก่อนการปรับปรุง
1. ความคุ้มค่าทางด้านการลงทุนเมื่อตรวจสอบในเบื้องต้นตามขั้นตอนแล้วว่าสมควรจะต้องปรับปรุงอาคารแน่ จะต้อง
พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุง โดยคานึงถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ประกอบ ทั้งนี้ควรให้วิศวกร
หรือสถาปนิกเสนอทางเลือกอย่างน้อย 2 หรือ 3 แนวทางเป็นข้อมูลประ กอบการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากผล
ประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับการลงทุนในกรณีเปลี่ยนวัสดุต่างๆ
2. อาคารหลังปรับปรุงต้องมีสภาวะน่าสบาย (Comfort condition) สาหรับผู้ใช้อาคาร ทั้งนี้ต้องให้ผู้ออกแบบแสดงข้อมูล
ยืนยันประกอบด้วย
3. ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาอาคารควรจะลดลงหรืออย่างน้อยต้องไม่เพิ่มขึ้น
4. ประสิทธิภาพในการทางานของผู้ใช้อาคารต้องไม่ลดลง
1
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การปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาที่ 1 :
อาคาร 5 บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จากัด เขตบางซื่อ กทม.
1.ข้อมูลอาคาร
เป็นอาคารประเภท สานักงานสูง 5 ชั้นมีดาดฟ้า มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,620 ตารางเมตร

อาคาร 5 เป็น อาคารเก่า ที่มี อายุใช้ งานมาแล้ วประมาณ 30 ปี ลั กษณะการวางผั งอาคารมีข้ อด้ อยที่วางในทิ ศ
ตะวันออก - ตะวันตก ทาให้รับแสงแดดเต็มที่อีกทั้งมีการใช้กระจกใส ทาให้มีค่าความร้อนถ่ายเทผ่านผนังอาคารสูง อีกทั้ง
หลังคาก็เป็นดาดฟ้าโล่งทาให้มีค่าความร้อนผ่านหลังคาอาคารสูงเช่นกัน เนื่องจากบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทยเป็นบริษัทที่ผลิตและ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เน้นในเรื่องอนุรักษ์พลังงานจึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงอาคารเพื่อให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ตัวอย่าง บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการติดฉลากอาคารกับ พพ. โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีประสิทธิภาพพลังงาน
สูงสุด
แนวทางการปรับปรุงอาคาร บริษัทได้ใช้แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของ พพ.
เป็นตัวตั้ง โดย พพ. ได้ให้คาปรึกษาในเรื่องแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพสูงถึงเกณฑ์ได้รับฉลาก โดยจุดที่
2
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ต้องเน้ นมากที่ สุดคื อการปรับ ปรุงให้ มีค่า การถ่า ยเทความร้อนเข้ าสู่อ าคารต่ าที่ สุด และการใช้เ ทคโนโลยี ต่างๆ เข้า มาช่ว ย
เนื่องจากการวางทิศทางอาคารไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ใช้เวลาในการปรับปรุงอาคาร 9 เดือน โดยในระหว่างการปรับปรุงอาคารก็
สามารถใช้งานได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการวางแผนในการสลับพื้นที่ใช้งาน อีกทั้งการติดตั้งเพิ่มฉนวนและโครงสร้างส่วนใหญ่เป็น
การติดตั้งด้านนอกอาคาร นับได้ว่าเป็นการปรับปรุงอาคารที่รบกวนการทางานน้อยมาก
2.มาตรการทีบ่ ริษัทดาเนินการ
2.1การลดค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร
2.1ปรับปรุงหลังคาที่เป็นดาดฟ้าโดยใช้ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมที่มีค่าการนาความร้อนต่า ค่า k 0.029 W/m K หนา 60 mm
ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค ทาให้มีค่าความต้านทานความร้อนสูงถึง 2.6 m2K/W ส่งผลให้ค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา
อาคาร (RTTV) ต่ามากเพียง 7.203 W/m2

2.2 ปรับปรุงผนังอาคารทั้งส่วนที่เป็นผนังทึบและผนังโปร่งแสง ทาให้ค่าความร้อนถ่ายเทผ่านผนังอาคาร (OTTV) เหลือเพียง
19.162 W/m2
 การปรับปรุงผนังอาคารในส่วนผนังทึบใช้วิธีติดตั้งฉนวนใยแก้วที่มีค่าการนา
ความร้อนต่า 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 ที่มีค่าสัมประสิทธิการกาบังแดดหรือค่า
Solar Coefficient : SC 0.96 เป็นกระจกเขียวตัดแสง 2 ชั้น และ Low – E มีค่า SC ต่าเพียง 0.24 จากค่าสัมประสิทธิ์
การบังแดดจะมีผลแปรตรงกับค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ ; SHGC (Solar Heat Gain Coefficient)
ซึ่งค่า SHGC จะเป็นค่ารวมผลของรั งสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านกระจก โดยตรงกับค่าความร้อนที่ดูดกลืนไว้ กระจกที่ดีต้องมีค่า
SHGC ต่าๆ โดยปกติแล้วค่า SHGC จะประมาณ 0.87 SC จากการศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธิการบังแดดของกระจกมีผลต่อ
การใช้พลังงานในอาคารมาก แต่พึงระวังว่าคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกระจก นอกจากมีความสามารถในการลดความร้อนเข้าสู่
อาคารแล้วจะต้องสามารถนาแสงธรรมชาติมาใช้เพื่อการส่องสว่างภายในอาคารด้วย ดังนั้นการเลือกใช้กระจก จึงจาเป็นต้อง
ประเมินจุดที่เหมาะสม ระหว่างค่าการลดความร้อนเข้าสู่อาคารกับค่าแสงสว่างที่จะได้รับ คือต้องพิจารณาค่า VT (Visible light
transmittance) ประกอบด้วยทั้งนี้กระจกที่ดีควรมีค่าแสงธรรมชาติส่องผ่านมากกว่าค่าการส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์หรือ
มีค่า VT / SHGC มากกว่า 1 นั่นเอง ซึ่งกระจกที่อาคาร 5 ของบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จากัด นามาใช้มีค่า VT / SHGC
ถึง 1.43

2.3 การลดความร้อนสูญเสียจากการรั่วซึมของอากาศ โดยการใช้ประตู 2 ชั้นจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 4,862
kWh/ปี หรือเป็นเงิน 14,586 บาท/ปี
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วัดปริมาณลมบานนอก
เปิ ด ประตู ล มออก 1100 – 1500

ประตูบานนอก
ขนาด3ฟุต x 7ฟุต

CFM

ปิดประตูลมออก 70 CFM

วัดปริมาณลมบานใน
เปิดประตูลมออก 2600 CFM
ปิดประตูลมออก 0 CFM

ประตูอัตโนมัตบานใน
ขนาด 4ฟุต x 7ฟุต
ค่าพลังงานสูญเสียที่ลดลง =
=
=
=

ก่อนปรับปรุง – หลังปรับปรุง
7,310 – 2,448 kWh/ปี
4,862 kWh/ปี
14,586 บาท/ปี

หมายเหตุ รายละเอียดการคานวณอยู่ในภาคผนวก

2.4 มีระบบควบคุมระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน โดยการแยกโซนการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในตามภาระของ
ระบบปรับอากาศและติดตั้ง VSD ที่เครื่องปั๊มส่งน้าเย็น ทาให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้าเฉลี่ยลดลงจาก 39 kWh/วัน
เหลือเพียงประมาณ 5.3 kWh/วัน จากข้อมูลการตรวจวัดจริง ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงปีละ 26,390 บาท/ปี
การตรวจวัด ปั๊มน้าเย็น เมื่อใช้ VSD ในการควบคุม
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=
=
=
=
=
=

กาลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง – กาลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง
(kWก่อนปรับปรุง - kWหลังปรับปรุง) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี
(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 การเปลี่ยนลักษณะการทางานให้เป็น Mobile Office ซึ่งทาให้เกิดความคล่องตัวและสามารถปรับการใช้พลังงานให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริงได้มากขึ้น รวมทั้งได้เปลี่ยนการใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เป็นโน๊ตบุ๊ค ทาให้สามารถประหยัดการใช้
ไฟฟ้า 117 kWh/วัน หรือปีละ 102,960 บาท/ปี
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การตรวจวัดการประหยัดพลังงานก่อนและหลังมีการปรับปรุงเป็น Mobile Office

ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า

=
=
=
=
=
=

กาลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง – กาลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง
(kWก่อนปรับปรุง - kWหลังปรับปรุง) x ชั่วโมงการใช้งานต่อปี
(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 กาหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้าตามส่วนต่างๆของสานักงาน
 ติดตั้งระบบ Sensor แบบตรวจจับความเคลื่อนไหว (Mode Motion) และแบบ Day/Night
- ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างได้ตามการใช้งานดังนี้

ที่สามารถเปิด

1. Mode Day/night จะทางานโดยการตัดไฟฟ้าเมื่อมีแสงสว่างพอต่อความต้องการในห้องนั้นๆ
2. Mode Motion จะทางานเมื่อ Mode Day/night ต่อไฟให้กับห้องนั้นๆ แล้วหรือก็คือแสงสว่างในห้องไม่
เพียงพอ โดยไฟฟ้าแสงสว่างในห้องจะติดก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในห้องนั้นๆ และจะดับเมื่อไม่มีคนอยู่
 แยกการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นพื้นที่ย่อยโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 30 ตารางเมตร/วงจร
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2.6 การนาโซลาร์เซลล์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า

บริษัทฯ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กาลังผลิต
สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย
หรือเดือนละ
หรือประมาณ 3% ของการใช้ไฟฟ้าของอาคาร

4
17.61
528.38

kW
kWh/วัน
kWh

(หมายเหตุ : ไม่รวมไฟฟ้าที่ใช้กับ Chiller เนื่องจากบริษัทซื้อน้าเย็นจากส่วนกลาง)

2.7 มีระบบกักเก็บน้าฝนมาใช้งาน อาคารได้วางท่อนาน้าฝนมากักเก็บที่บ่อรอบอาคาร แล้วนาน้ามาใช้ในการรดต้นไม้

การปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาที่ 2 :
อาคารแจ้งวัฒนะ สานักงานใหญ่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยแห่งที่ 3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
1.ข้อมูลอาคาร
เป็นอาคารสานักงาน สูง 11 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 67,837 ตารางเมตร เป็นอาคารเก่าที่ธนาคารกสิกรไทยซื้อเพื่อ
นามาใช้เป็นสานักงานใหญ่แห่งที่ 3 โดยธนาคารฯ มีความประสงค์จะปรับปรุงอาคารให้เป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว เพื่อต้องการ
ยกระดั บ คุ ณภาพชีวิ ต ที่ ดีใ ห้ กั บพนั ก งานผู้ ปฏิ บั ติ งาน เนื่ อ งจากผลการวิ จั ยพบว่ าพนั ก งานที่ ทางานในอาคารที่มี ม าตรฐาน
สถาปัตยกรรมสีเขียวจะมีศักยภาพการทางานเพิ่มขึ้น 6% ของอาคารทั่วไป ธนาคารฯ จึงได้มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงอาคารโดยยึดมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งมีกรอบในการประเมิน
ที่คานึงถึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับมาตรฐานฉลากอาคารของกรมพัฒนาพลังงาน
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ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดังนั้นธนาคารจึงเข้าร่วมโครงการติดฉลากอาคารกับ พพ. ขนานไปกับการยื่นขอประเมิน
จาก LEED

เมื่อธนาคารฯ มีเป้าหมายการปรับปรุงอาคารเพื่อให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูงถึงเกณฑ์ได้รับฉลากอาคาร จึงเริ่ม
วางแผนปรับปรุงอาคาร โดยพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินที่ครอบคลุมทั้งตัวอาคาร สภาพภูมิทัศน์รอบตัวอาคารและเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้ใช้เวลาในการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบ
ทั้งสิ้นเกือบ 1 ปี เมื่อปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จึงย้ายบุคลากรเข้าไปทางานในตัวอาคาร
2.มาตรการที่บริษัทฯ ดาเนินการ
2.1 การลดค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร
2.1.1 ปรับปรุงหลังคาโดยการใช้ฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ค่า k 0.035 W/m K ทาให้ค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่
อาคารผ่านหลังคาเหลือเพียง 8.47 W/m2
2.1.2 ปรับปรุงผนังอาคารโดยการใช้ฉนวนใยแก้วหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ทาให้ค่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่อาคารผ่านผนัง
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
จากัด ทาให้ค่า OTTV สูงกว่า แต่ก็นับว่าการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคารอยู่ในระดับต่า (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 เครื่องทาน้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้าขนาด 250 ถึง 499 ตันความเย็น มีค่า COP มากกว่า 5.94 และเครื่อง
ทาน้าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้าขนาดเกิน 500 ตันความเย็น มีค่า COP มากกว่า 6.24
2.2.2 แยกโซนการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในเป็นโซนย่อยตามทิศกับโซนภายใน และติดตั้ง VSD ที่เครื่องปั๊มส่งน้าเย็น ทา
ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้าเฉลี่ยลดลงจาก 911,040 kWh/ปี เหลือเพียงประมาณ 339,888 kWh/ปี ซึ่งสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1,700,000 บาท/ปี (ใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับอาคารของบริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จากัด)

2.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

มีค่ากาลังไฟฟ้าสูงเพียง 7.64 W/m2 ซึ่งนับว่าต่ามาก เนื่องจาก
 มีการใช้หลอดไฟประสิทธิภาพสูง และหลอด LED
 มีการแยกสวิทซ์ควบคุมแสงประดิษฐ์ในพื้นที่ที่ได้รับแสงธรรมชาติ มีอุปกรณ์ Daylight sensor
Motion sensor
 มีระบบควบคุมระดับความส่องสว่างของแสงประดิษฐ์แบบอัตโนมัติ โดยใช้ Lighting Dimmer
 มีการนาแสงธรรมชาติมาใช้ในพื้นที่หลักมากกว่า 25% และใช้ในพื้นที่รอง 20%
 แยกการปิดเปิดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นพื้นที่ย่อยเฉลี่ย 62 ตารางเมตร/วงจร

และ

2.4 มีระบบบาบัดน้าเสีย Electrocoagulation และ ระบบ Recycle น้าด้วย Microfiltration
สามารถนาน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 50% ของน้าเสียอาคารหรือ 100 ลบ.ม./วัน จากน้าเสียของอาคารประมาณ 200 ลบ.ม./
วัน ข้อมูลน้าเสียมีค่า BOD ไม่เกิน 393 mg/l ค่า Oil & Grease ไม่เกิน 50 mg/l เมื่อน้าบาบัดแล้วจะมีค่า BOD ไม่เกิน
30 mg/l และค่า parameter อื่นๆ ตามมาตรฐานน้ าทิ้งประเภท ข. ขั้นตอนแรกที่จะนาน้าเสี ยผ่านกระบวนการ
Electrocoagulation แล้วจึงนาน้าไปเข้าระบบ Recycle ด้วย Microfiltration น้าที่ได้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้า
บริโภค กรมอนามัย พ.ศ. 2543 ซึ่งบริษัทได้นาน้ากลับไปใช้ในระบบสุขาภิบาลของอาคาร
2.5 ระบบ Parking management
ช่วยลดระยะเวลาและประหยัดพลังงานในการจอดรถเนื่องจากจะมีข้อมูลแสดงให้ทราบถึงปริมาณรถที่จะสามารถจอดได้ในแต่ละ
ชั้นทาให้ผู้ขับรถไม่ต้องเสียเวลาในการขับวนในชั้นที่ไม่ว่าง อุปกรณ์หลักๆได้แก่
- Ultrasonic Detector (UD)
ระบบตรวจจับ
- LED indicator
ระบบไฟสัญญาณ
- Control Unit
ระบบควบคุมและประเมินผล
- LED indicator screen
หน้าจอแสดงผล
2.6 ระบบ CO2 sensor เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศ ทั้งในพื้นที่ทางานและพื้นที่จอดรถ CO2 sensor set point (Min 850
ppm, Max 1000 ppm)
การใช้พื้นที่อาคารปรับอากาศบางครั้งจะมีปริมาณคนใช้งานไม่แน่นอน แต่ในการออกแบบระบบปรับอากาศ ผู้ออกแบบส่วนใหญ่
จะกาหนดให้มีการเติมอากาศคงที่ โดยใช้จานวนคนจากการประเมินซึ่งมักจะเป็นค่าด้านสูง ทาให้อัตราการเติมอากาศจาก
ภายนอกเกินความจาเป็นซึ่งก็จะไม่ประหยัดพลังงาน แต่หากช่วงใดมีปริมาณคนเกินค่าเฉลี่ยที่ออกแบบไว้ คุณภาพอากาศจะต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกับสุขภาพของผู้ใช้อาคาร ดังนั้นการนา CO2 Sensor มาใช้จะเป็นวิธีที่ทาให้การเติมอากาศเข้าสู่ตัว
อาคารเหมาะสมและประหยัดพลังงาน ซึ่งการตั้งค่าความเข้มข้นของ CO2 ส่วนใหญ่จะตั้งค่าจากการศึกษาของ ASHRAE ที่
กาหนดว่าหากมีการเติมอากาศเท่ากับ 20 cfm/คน ค่าความเข้มข้นของ CO2 จะเท่ากับ 1,000 ppm.
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แต่การใช้งานพื้นที่จอดรถ เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่ปรับอากาศทาให้อาคารบางแห่งให้ความสนใจน้อย การนา CO2 Sensor มาใช้
จึงเป็นการตระหนักถึงเรื่องสุขภาพผู้ใช้อาคารที่ควรส่งเสริม
2.7 การใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบหล่อสาเร็จกับการปรับปรุงอาคาร ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการก่อสร้าง

การปรับปรุงอาคารกรณีศึกษาที่ 3 :
การปรับปรุงอาคารเก่าที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของอาคารมักจะเป็นคาถามที่มีข้อสงสัยอยู่เสมอว่าจะสามารถคุ้มทุนภายใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่ เนื่องจากเจ้าของหรือผู้บริหาร จาเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลประกอบการพิจารณาในการลงทุนปรับปรุง
ส่วนประกอบที่เป็นกระจกของอาคาร นับได้ว่ามีผลต่อการใช้พลังงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการ
ประหยัดพลังงานและความคุ้มทุนในกรณีปรับปรุงอาคารเดิมที่มีการใช้กระจกแบบเดิม อยู่ก่อนแล้ว จึงอาจต้องทาการทานายการ
ใช้พลังงานและแสดงผลในลักษณะของ Life Cycle Cost Analysis เพื่อให้สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายตลอดอายุวัฎจักรของการ
ปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม
การจาลองภาระการทาความเย็นและการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม DOE2.1E
อาคารตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์นี้คือ อาคารเจริญวิศวกรรม (อาคารวิศวกรรม 4) ซึ่งเป็นอาคารสูง 21 ชั้น ตั้งอยู่ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีลักษณะแสดงในรูปที่ 1

อาคารเจริญวิศวกรรม มีทั้งหมด 21 ชั้น คือ ชั้นที่ 1, 2, M และชั้นที่ 3-20 จากการพิจารณาลักษณะของการถ่ายเทความร้อนของ
อาคารพบว่า ในกรณีของชั้นที่ 1 จะมีการถ่ายเทความร้อนส่วนหนึ่งมาจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับพื้นดิน ในขณะที่ชั้น 2-19
ความร้อนส่วนใหญ่มาจากกรอบอาคารด้านข้าง และกรณีชั้นบนสุด ความร้อนส่วนหนึ่งจะมาจากการถ่ายเทความร้อนผ่านเพดาน
ดังนั้นจึงทาการจาลองออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือในส่วนของชั้นที่พื้น ส่วนชั้นบนสุด และส่วนของชั้นอื่นๆ ทั่วไป (Typical Floor)
โดยในชั้น Typical Floor นั้นจะมีสัดส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังระหว่างชั้นประมาณ 35% และเป็นผลให้ได้สัดส่วนกระจกต่อ
ผนังรวมในแต่ละชั้นมีค่าประมาณ 23% และระบบปรับอากาศที่ใช้เป็นแบบ Package Air-Cooled
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สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน มีดังต่อไปนี้
 อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU ที่ระดับแรงดัน 69kV ขึ้นไป
 ไม่คิดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) = 0
 อัตราดอกเบี้ย 7%
 ไม่คิดอัตราเงินเฟ้อ
 กระจกมีอายุการใช้งาน 25 ปี
 ฟิล์มติดกระจกมีอายุการใช้งาน 7 ปี
ในการวิเคราะห์จะใช้ภาระการทาความเย็นของวันที่ 31 มีนาคม เป็นตัวแทนจาลองการใช้พลังงานเพื่อเปรียบเทียบค่าการใช้
พลังงานจากการใช้กระจกชนิดต่างๆ (ขนาด 6 มม. ยกเว้นกระจก 2 ชั้นซึ่งมีช่องว่างอากาศ 12 มม.) ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

โดยผลจากการศึกษา มีดังรูปและตารางต่อไปนี้

รูปที่ 1 : ค่าภาระการทาความเย็นของอาคารที่ใช้กระจกใส 1 ชั้น เทียบกับอาคารที่ใช้กระจก 1 ชั้นแบบอื่นๆ
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รูปที่ 2 : ค่าภาระการทาความเย็นของอาคารที่ใช้กระจกใส 1 ชั้น เทียบกับอาคารที่ใช้กระจก 2 ชั้นแบบอื่นๆ
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ชั้น

หมายเหตุ : Incremental Cost คือ เงินที่ต้องลงทุนเพิ่มหากพิจารณากรณีใช้กระจกชนิดอื่นแทนการใช้กระจกใส

14

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ช.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ชั้น ในกรณีที่มีการเพิ่มพื้นที่กระจกมากขึ้น

จากการใช้พื้นที่กระจกมากขึ้น ทาให้ระยะเวลาคืนทุนนานยิ่งขึ้น โดยทิศของกระจกที่ติดตั้งไม่ได้ลดผลการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์
เช่น ทิศเหนือ หรือทิศใต้ ซึ่งส่งผลต่อความร้อนเข้าสู่อาคารน้อย
***ในกรณีการปรับปรุง (Retrofitted) นั่นคือ มีกระจกเดิมอยู่แล้ว และต้องทาการรื้อถอนและติดตั้งกระจกใหม่ สามารถแสดง
ระยะเวลาคืนทุนได้ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 (เพิ่มพื้นที่กระจก) ต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ชั้น ในกรณี Retrofitted

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ประหยัดได้ และระยะเวลาคืนทุนของอาคารที่ ใช้กระจกชนิดต่างๆ กับอาคารที่ใช้
กระจกใส 1 ชั้น ในกรณี Retrofitted (เพิ่มพื้นที่กระจก)
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จากผลการศึกษา พบว่า การปรับปรุงโดยเปลี่ยนมาใช้กระจกสะท้อนแสง 1 ชั้น มีความคุ้มทุนค่อนข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ใช้กระจกชนิดอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอาคารตัวอย่างนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอาคารที่ผนังกระจกส่วนมากหันไปทางทิศ
เหนือกับทิศใต้ ซึ่งการปรับปรุงอาจไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร สาหรับการติดฟิล์ม ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ฟิล์มมีอายุการใช้งานสั้น
ดังนั้นการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนระยาว จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

(1) เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสานักงาน , สานักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สสอ.) กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(2) การศึกษาความคุ้มทุนของการเลือกใช้และปรับปรุงระบบกระจกสาหรับอาคาร, ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, สมศักดิ์ ไชยะภินันท์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ซ.
แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator, EnPI) เป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน ซึ่ง
อาคารสามารถที่จะใช้แนวทางดังกล่าวพิจารณาถึงการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการกาหนดเป้าหมายอนุรักษ์
พลังงานเพื่อการปรับปรุง โดยปัจจุบัน มีองค์กรที่ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดที่น่าสนใจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ISO50001:2014 และ Energy
Star Portfolio Manager ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้

ISO 50001
มาตรฐาน ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System)
โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอ ย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนด้านพลังงาน
ซึ่งมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 จะใช้การวัดความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้พลังงาน ลักษณะ
การใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน และต้องมีการทาข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baselines; EnBs) ที่
เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานและปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อการเปรียบเทียบกับค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
(Energy Performance Indicators; EnPIs) ซึ่งจะแสดงในรูปของหน่วยปริมาณการใช้พลังงาน (GJ, kWh) specific
energy consumption (SEC, kWh/unit), peak power (kW) ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
- Measured energy value
- Ratio of measured values
- Engineering model
- Statistical model
ประเภทและรายละเอียดต่างๆ ของ EnPIs ตาม ISO50001 : 2014
EnPIs type
Useful for
Examples
Measured energy - Measuring reductions in
- Energy consumption
value
absolute use or consumption (kWh) for lighting
of energy
- Fuel consumption (GJ) of
- Meeting regulatory
boilers
requirements based on
- Electricity consumption
absolute savings
(kWh) during peak hours
- Monitoring and control of
- Peak demand (kW) in
energy stocks and costs
month
- Understanding trends in
- Total energy savings (GJ)
energy consumption
from energy efficiency
- Obtained when
related programmes
measurement of energy
1

Observation
- 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
consumption is given by a
meter, with or without a
conversion factor
Ratio of measured - Monitoring energy efficiency
values
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

Statistical model

Examples

- 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
- System with several relevant - Energy performance of a
variables
production facility with two
- System with base load
or more product types
energy consumption
- Energy performance of a
- Where comparison requires facility having a base load
normalization
- Energy performance of a
- Modelling complex systems hotel with variable
where the relationship
occupancy rate and
between energy performance outside temperature
and the relevant variables
- Relationship between the
can be quantified;
energy consumption
- Organizational level energy of a pump/fan and the
performance with several
flow rate
relevant variables
- Illustrates the relationship
between energy consumption
and relevant variables

2

Observation

- Does not account for
base load and nonlinear
energy use effects; will
be misleading for
facilities with a large
base load

- 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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Useful for

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

Examples

- 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

Observation
relationship expected
when data are not linear
- Models should be
maintained to ensure
valid results
- 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/occupanthour.
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.

3

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ซ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ENERGY STAR Portfolio Manager
The U.S. Environment Protection Agency (EPA) กาหนดการรับรองอาคารทางด้านพลังงานที่มีชื่อว่า
“ENERGY STAR Certification” เพื่อแสดงให้รู้ว่าอาคารนั้น ๆ เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เป็นอาคาร
ที่มีการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นอาคารที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม การจะได้ซึ่ง ENERGY STAR
Certification นั้น อาคารดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบการใช้พลังงานซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าคะแนน ENERGY STAR
ตั้งแต่ 1 – 100 คะแนน ค่าคะแนนจะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ถ้าอาคารดังกล่าวได้คะแนน 50 คะแนน แสดง
ว่า อาคารนั้น ๆ มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในระดับปานกลางเปรียบเทียบกับอาคารในกลุ่มประเภทเดียวกัน แต่ถ้า
อาคารได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 75 คะแนน แสดงว่า อาคารนั้นมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ในระดับที่ดีมากและ
ได้รับ ENERGY STAR Certification
โครงการ ENERGY STAR ดาเนินการผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถคานวณการใช้พลังงาน การใช้น้า และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร ที่มีชื่อว่า “Portfolio Manager” โดยใช้หลักการทางสถิติเพื่อนามาเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนระหว่างพลังงานที่ใช้จริงกับพลังงานที่คาดการณ์ว่าควรจะใช้ ซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้
พลังงานกับอาคารประเภทเดียวกันได้ การคิดคานวณการใช้พลังงานของอาคาร ต้องอาศัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผลการต่อใช้
พลังงานภายในอาคาร ใน Portfolio Manager ได้มีการจัดกลุ่มอาคารทั้งหมดออกเป็น 18 กลุ่มด้วยกัน เพื่อให้การ
คานวณค่าตัวแปรและเปรียบเทียบช่วงของคะแนน 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. สานักงาน (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)
ในที่นี้ขออธิบายหลักการประเมินตัวชี้วัด ENERGY STAR ที่มีการดาเนินการผ่าน Portfolio Manager โดยมี 5
ขั้นตอน การคานวณ Predicted EUI สาหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้สมการถดถอยจากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารจาก
การตรวจวัดและรายงานไว้ในฐานข้อมูลของ จากนั้นจะเป็นการกาหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปร
ต้น (Independent Variable) ที่เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท ด้วยหลักการทางสถิติ จะทาให้ได้ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต้นและตัวแปร จากนั้นจะทาการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 โดยมีหลักดังแสดงในรูป
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โดยขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคารผ่าน Portfolio Manager แบบออนไลน์ จากนั้นใน
ขั้นตอนที่ 2 Portfolio Manager จะทาการคานวณค่าจริงของ Energy Use Intensity หรือ Actual EUI ในขณะที่
ขั้นตอนที่ 3 Portfolio Manager ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญ จะทาการคานวณค่าฐานหรื อค่าคาดการณ์ของ Energy Use
Intensity หรือ Predicted EUI สาหรับอาคารประเภทนั้นๆ จากสมการถดถอย (Regression Equation) ซึ่งจะได้อธิบาย
ในลาดับถัดไป ขั้นสุดท้ายจะเป็นการประเมินค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio) ซึ่งจะนาไปใช้หาระดับคะแนน
Energy Star ด้วยการเทียบกับตารางคะแนน
ในการคานวณ Predicted EUI สาหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้สมการถดถอย ซึ่งมีวิธีการดังแสดงในรูป
Building Type Filters

Data Limitation Filters

Program Filters

Dependent Variable

Analytical Filters

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) โดยจะทาการปรับข้อมูลให้เหมาะสมโดยอาศัยการ
คัดกรองข้อมูล (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 จะเป็นการกรองข้อมูลของตัวแปรที่ไม่มีนัยความสัมพันธ์กับการใช้พลังงาน
4) Analytical Filters จะกรองข้อมูลที่มีปัญหาออก โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ
จากนั้นจะเป็นการกาหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปรต้น (Independent Variable) ที่
เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท เช่น อาคารสานักงาน ตัวแปรตามคือ ค่า EUI และ ตัวอย่างตัวแปรต้น เช่น ขนาด
พื้นที่ จานวนชั่วโมงการทางาน จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวนเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
ด้วยหลักการทางสถิติ จะทาให้ได้ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมีตัวอย่าง การกระจายของ
ข้อมูลสาหรับอาคารสานักงานดังแสดงในกราฟดังรูป โดยเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ ของค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ
(Efficiency Ratio) กับเปอร์เซ็นต์สะสม
5
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จากนั้นจะทาการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 สาหรับตัวอย่างตารางของกลุ่มอาคารสานักงานแสดงดัง
ตารางตามท้าย
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แนวทางการหาค่าอัตราส่วนการใช้พลังงาน
ค่าอัตราส่วนการใช้พลังงานเป็นค่าเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารเทียบกับค่าที่คานวณได้จากสมการอ้างอิงตาม
ความสัมพันธ์ดังนี้
อัตราส่วนการใช้พลังงาน

= ค่าการใช้พลังงานจริงของอาคาร / ค่าการใช้พลังงานที่คานวณได้จากสมการ

โดยทั่วไป ค่าอัตราส่วนพลังงานจะมี 2 รูปแบบ ดังนี้
1.1
1.2

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่า คือ ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงาน
ดีกว่าค่าหรือเท่ากับตัวชี้วัดที่คานวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมอยู่ในระดับที่ดี
อัตราส่วนการใช้พลังงานสูง คือ ค่ามากกว่า 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงานสูงกว่าค่า
ตัวชี้วัดที่คานวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารมีศักยภาพในการปรับปรุงเมื่อเทียบกับ
อาคารทั่วไปโดยเฉลี่ย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

(1) www.energystar.gov
(2) www.iso.org
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ภาคผนวก ซ.
แนวทางการกาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicator, EnPI) เป็นค่าที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการจัดการพลังงาน ซึ่งอาคารสามารถที่จะใช้แนวทางดังกล่าวพิจารณาถึงการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงานตลอดจนการกาหนดเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานเพื่อการปรับปรุง โดยปัจจุบัน มีองค์กรที่ได้
กล่าวถึงตัวชี้วัดที่น่าสนใจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ISO50001:2014 และ Energy Star Portfolio Manager
ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้

ISO 50001

มาตรฐาน ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลัง งานตามมาตรฐานสากล (Energy
Management System) โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมี
การดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลด
ต้นทุนด้านพลังงาน
ซึ่งมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001 จะใช้การวัดความสัมพันธ์ของปริมาณ
การใช้พลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน และต้องมีการทาข้อมูลฐานด้าน
พลังงาน (Energy Baselines; EnBs) ที่เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งานและปริมาณการใช้พลังงาน
เพื่อการเปรียบเทียบกับค่าตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicators;
EnPIs) ซึ่งจะแสดงในรูปของหน่วยปริมาณการใช้พลังงาน (GJ, kWh) specific energy
consumption (SEC, kWh/unit), peak power (kW) ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
- Measured energy value
- Ratio of measured values
- Engineering model
- Statistical model

1
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ประเภทและรายละเอียดต่างๆ ของ EnPIs ตาม ISO50001 : 2014
EnPIs type
Useful for
Examples
Measured
- Measuring reductions in - Energy consumption
energy value
absolute use or
(kWh) for lighting
consumption of energy
- Fuel consumption
- Meeting regulatory
(GJ) of boilers
requirements based on
- Electricity
absolute savings
consumption (kWh)
- Monitoring and control during peak hours
of energy stocks and costs - Peak demand (kW) in
- Understanding trends in month
energy consumption
- Total energy savings
- Obtained when
(GJ) from energy
measurement of energy efficiency related
consumption is given by a programmes
meter, with or without a
conversion factor
Ratio
of - Monitoring energy
- kWh/tonne of
measured
efficiency of systems that production
values
have only one relevant
- GJ/unit of product
variable
- kWh/m2 of floor
- Monitoring systems
space
where there is little or no - GJ/man-day
base load
- litres of fuel per
- Standardizing
passenger kilometre
comparisons across
- Conversion efficiency
multiple facilities or
of a boiler (%)
organizations
- Input energy/output
(benchmarking)
energy (for instance,
- Meeting regulatory
“heat rate” in power
requirements based on
generation
energy efficiency
facilities)
- Understanding energy
- kWh/MJ for cooling
efficiency trends
systems
- Can express the energy - kW/Nm3 for
efficiency of a piece of
compressed air systems
equipment or a system
- L/100km
- kWh/value-added in
2

Observation
- Does not take into
account the effects of
relevant variables,
giving
misleading results for
most applications
- Does not measure
energy efficiency

- 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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Examples
unit of currency
- kWh/unit of sales
Statistical model - System with several
- Energy performance of
relevant variables
a production facility
- System with base load with two or more
energy consumption
product types
- Where comparison
- Energy performance of
requires normalization
a facility having a base
- Modelling complex
load
systems where the
- Energy performance of
relationship between
a hotel with variable
energy performance
occupancy rate and
and the relevant variables outside temperature
can be quantified;
- Relationship between
- Organizational level
the energy
energy performance with consumption
several relevant variables of a pump/fan and the
- Illustrates the
flow rate
relationship between
energy consumption and
relevant variables

Engineering
model

Useful for

- 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
3

Observation
- 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
- Models should be
maintained to ensure
valid results
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Useful for
relevant variables (such as
temperature
and pressure)
- Estimating energy
performance at a
design stage

Examples
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

Observation

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 suboptimal 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) กาหนดการรับรองอาคารทางด้าน
พลังงานที่มีชื่อว่า “ENERGY STAR Certification” เพื่อแสดงให้รู้ว่าอาคารนั้น 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
อาคารนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานอยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ม ากและได้ รั บ ENERGY
STAR
Certification
โครงการ ENERGY STAR ดาเนินการผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถคานวณการใช้
พลังงาน การใช้น้า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคาร ที่มีชื่อว่า “Portfolio Manager”
โดยใช้หลักการทางสถิติเพื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนระหว่างพลังงานที่ใช้จริงกับพลังงานที่
คาดการณ์ว่ า ควรจะใช้ ซึ่ งสามารถนาไปเปรี ยบเที ยบประสิ ท ธิภ าพการใช้ พลั งงานกั บอาคาร
ประเภทเดียวกันได้ การคิดคานวณการใช้พลังงานของอาคาร ต้องอาศัยตัวแปรต่างๆ ที่มีผลการต่อ
ใช้พลังงานภายในอาคาร ใน Portfolio Manager ได้มีการจัดกลุ่มอาคารทั้งหมดออกเป็น 18 กลุ่ม
ด้วยกัน เพื่อให้การคานวณค่าตัว แปรและเปรียบเทียบช่ว งของคะแนน 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. สานักงาน (Office)
10. พื้นที่จอดรถ (Parking)
11. การบริการสาธารณะ (Public services)
12. พิธีกรรมทางศาสนา (Religious worship)
13. ศูนย์การค้า (Retail)
14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technology / Science)
5
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15. การบริการ (Services)
16. อรรถประโยชน์ (Utility)
17. คลังสินค้า (Warehouse / Storage)
18. อื่นๆ (Other)
ในที่นี้ ขออธิบายหลักการประเมินตัว ชี้วัด ENERGY STAR ที่มีการดาเนินการผ่าน
Portfolio Manager โดยมี 5 ขั้นตอน การคานวณ Predicted EUI สาหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้
สมการถดถอยจากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารจากการตรวจวัดและรายงานไว้ในฐานข้อมูลของ
จากนั้นจะเป็นการกาหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปรต้น (Independent
Variable) ที่เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท ด้วยหลักการทางสถิติ จะทาให้ได้ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปร จากนั้นจะทาการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 โดยมีหลักดัง
แสดงในรูป

โดยขั้นตอนที่ 1 จะเป็นการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคารผ่าน Portfolio Manager
แบบออนไลน์ จากนั้นในขั้นตอนที่ 2 Portfolio Manager จะทาการคานวณค่าจริงของ Energy
Use Intensity หรือ Actual EUI ในขณะที่ขั้นตอนที่ 3 Portfolio Manager ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
สาคัญ จะทาการคานวณค่าฐานหรื อค่าคาดการณ์ของ Energy Use Intensity หรือ Predicted
EUI สาหรับอาคารประเภทนั้นๆ จากสมการถดถอย (Regression Equation) ซึ่งจะได้อธิบายใน
ลาดับถัดไป ขั้นสุดท้ายจะเป็นการประเมินค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio) ซึ่งจะ
นาไปใช้หาระดับคะแนน Energy Star ด้วยการเทียบกับตารางคะแนน

ในการคานวณ Predicted EUI สาหรับอาคารหนึ่งๆ จะใช้สมการถดถอย ซึ่งมีวิธีการดังแสดงในรูป
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Building Type Filters

Data Limitation Filters

Program Filters

Dependent Variable

Analytical Filters

Independent Variables

Source Energy Use Intensity (EUI)
The total
source energy use of the property divided by
the gross floor area

การหาสมการถดถอยเริ่ มจากข้ อ มูล การใช้พ ลั ง งานของอาคารจากการตรวจวั ด และ
รายงานไว้ในฐานข้อมูลของ กระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา (Department of Energy), Energy
Information Administration (EIA) และ Commercial Building Energy Consumption
Survey (CBECS) โดยจะทาการปรับข้อมูลให้เหมาะสมโดยอาศัยการคัดกรองข้อมูล (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 จะเป็ น การกรองข้ อ มู ล ของตัว แปรที่ไ ม่ มี นั ย
ความสัมพันธ์กับการใช้พลังงาน
4) Analytical Filters จะกรองข้อมูลที่มีปัญหาออก โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทาง
สถิติ
จากนั้ น จะเป็ น การกาหนดตัว แปรตาม (Dependent Variable) และตัว แปรต้น
(Independent Variable) ที่เหมาะสมกับอาคาร แต่ละประเภท เช่น อาคารสานักงาน ตัวแปร
ตามคือ ค่า EUI และ ตัวอย่างตัวแปรต้น เช่น ขนาดพื้นที่ จานวนชั่วโมงการทางาน จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวนเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
ด้ว ยหลั กการทางสถิติ จะทาให้ ได้ความสั มพันธ์ของตัว แปรต้นและตัว แปรตาม โดยมี
ตัวอย่าง การกระจายของข้อมูลสาหรับอาคารสานักงานดังแสดงในกราฟดังรูป โดยเป็น กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ ของค่าสัดส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio) กับเปอร์เซ็นต์สะสม

7

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ซ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2561

จากนั้นจะทาการจัดค่าข้อมูลที่ได้ออกเป็นระดับ 1-100 สาหรับตัวอย่างตารางของกลุ่ม
อาคารสานักงานแสดงดังตารางตามท้าย

8

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ซ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2561

แนวทางการหาค่าอัตราส่วนการใช้พลังงาน
ค่าอัตราส่วนการใช้พลังงานเป็นค่าเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารเทียบกับค่าที่คานวณได้จาก
สมการอ้างอิงตามความสัมพันธ์ดังนี้
อัตราส่วนการใช้พลังงาน = ค่าการใช้พลังงานจริงของอาคาร / ค่าการใช้พลังงานที่คานวณได้จากสมการ
โดยทั่วไป ค่าอัตราส่วนพลังงานจะมี 2 รูปแบบ ดังนี้
1.1
1.2

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่า คือ ค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงาน
ดีกว่าค่าหรือเท่ากับตัวชี้วัดที่คานวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมอยู่ในระดับที่ดี
อัตราส่วนการใช้พลังงานสูง คือ ค่ามากกว่า 1.0 ซึ่งแสดงว่าอาคารมีการใช้พลังงานสูงกว่าค่า
ตัวชี้วัดที่คานวณได้จากสมการซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารมีศักยภาพในการปรับปรุงเมื่อเทียบกับ
อาคารทั่วไปโดยเฉลี่ย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
(1) www.energystar.gov
(2) www.iso.org
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ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ภาคผนวก ฌ.
แนวทางการพิจารณาสมรรถนะด้านพลังงาน
ของอาคารติดฉลาก
อาคารที่ติดฉลากแสดงระดับปริมาณการใช้พลังงาน ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่สาคัญที่จะช่วยผลักดันอาคารภาครัฐและภาคเอกชน
ให้มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพพลังงานของอาคารของตนเอง โดยข้อมูลแสดงปริมาณพลังงานในฉลากจะพิจารณาในรูปของ
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index, EUI) โดยเป็นการหาอัตราส่วนพลังงานที่ใช้จริงต่อพลังงานที่
เป็นค่ามาตรฐาน “actual energy consumption (kWh/year) / standard energy consumption (kWh/year)” ซึ่งการ
แสดงค่าดังกล่าวจะสามารถใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารประเภทเดียวกัน แม้ว่าจะมีลักษณะการใช้งาน
ต่างกันก็ตาม
โดยทั่วไป ค่าการใช้พลังงานจริงได้มาจากการตรวจวัดโดยตรงจากมิเตอร์ โดยที่ค่าการใช้พลังงานจริงนี้ไม่ได้ขึ้นกับประสิทธิภาพ
หรื อ สมรรถนะของอุ ป กรณ์ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ห ากขึ้ น กั บ ชั่ ว โมงการใช้ งานด้ ว ย กล่ า วคื อ อาคารที่ มี ก ารติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์
ประสิทธิภาพสูงอาจไม่ใช่เป็นอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานเสมอไป หากไม่ได้มีการบริหารจัดการใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ในทานองกลับกัน อาคารที่มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ากว่า อาจมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น
สาหรับในต่างประเทศ มีแนวทางประเมินและกาหนดประสิทธิภาพของอาคาร โดยแบ่งออกเป็นการระบุ Rating หรือ ฉลาก
(Labeling) โดยสรุปดังนี้

ประโยชน์ของการติดฉลากอาคาร
• เป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
• เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ (e.g. Due Diligence) ของอาคาร
• เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมของผู้ออกแบบและผู้ใช้อาคาร
• เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพพลังงานของกลุ่มอาคารและเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยและพัฒนา

1

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

สาหรับตัวอย่างฉลาก (Building Energy Disclosure) ของประเทศต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ประเทศในเครือสหภาพยุโรป (EU) :

2

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ออกใบรับรองเป็น Display Energy Certificate (DEC) หรือ Energy Performance Certificate (EPC)
AS Built :
• แสดงระดับ Asset Rating ภายใต้ Standard operating conditions
In use :
แสดงระดับ Operational Rating เมื่อพิจารณา Actual Building Energy Use เทียบกับอาคาร
ประเภทเดียวกัน

3

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ตัวอย่างการแสดง Rating ใน EPC ของประเทศเยอรมนี

4

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ตัวอย่างการแสดง Raging ใน EPC ของประเทศโปรตุเกส

ตัวอย่างการแสดง Raging ใน EPC ของประเทศอังกฤษและเวลส์

ประเทศออสเตรเลีย : CBD Program

5

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

มีการกาหนด Rating ตามมาตรฐานการให้การรับรอง NABERS โดยพิจารณาในด้านคะแนนพลังงาน อย่างไรก็ตาม
สาหรับการติดฉลากแสดงปริมาณการใช้พลังงานนั้น ประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้อาคารแสดงข้อมูลการใช้
พลังงานผ่านทางการลงประกาศโฆษณาต่อผู้ที่สนใจในการขายหรือให้เช่าอีกด้วย

6

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

ประเทศสหรัฐอเมริกา :
ภายใต้โครงการ Building Energy Quotient (bEQ Program)
โดย The American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineer -ASHRAE

7

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562
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ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

โดยสรุป ในแต่ละประเทศ มีแนวทางในการพิจารณาการจัด Rating ของอาคารในวิธีการต่างๆ ดังนี้

ดังนั้น แนวทางที่แนะนาในการกาหนดฉลากแสดงปริมาณการใช้พลังงานและสมรรถนะของอาคาร จะดาเนินการแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะคือ
 As Design Rating

 In Operation Rating

10

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

As Design Rating :
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานของอาคารในด้านการออกแบบจากระบบอุปกรณ์ตามค่าการออกแบบจริงเทียบกับค่า
มาตรฐานการออกแบบตามกฎหมาย
แนวทาง :
1. หาค่า EUI จากค่าการออกแบบของระบบอุปกรณ์ ( EUI Actual)
2. หาค่า EUI จากค่ามาตรฐานของระบบอุปกรณ์ตามกฎหมาย (EUI Standard)
3. หาอัตราส่วน EUI Actual/EUI Standard และพิจารณาค่า EUI Building เทียบเกณฑ์คะแนน

In Operation Rating :
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในด้านการบริหารจัดการของอาคาร โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของการใช้พ ลังงานจริง
(จากบิลค่าไฟ) เทียบกับการใช้พลังงานที่คาดการณ์ตามฟังก์ชันการใช้งานของอาคาร
แนวทาง :
1. หาค่าการใช้พลังงานของอาคารจากสมการพลังงาน ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติโดยวิธี Regression
Analysis ของอาคารในกลุ่มประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาค่าอัตราส่วน EnPI (Energy Performance Indicator) ระหว่างการใช้พลังงานจากบิลค่าไฟกับการใช้
พลังงานที่ได้จากสมการพลังงาน
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ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

สมการพลังงานกลุ่มอาคารสานักงาน :

สมการพลังงานกลุ่มอาคารโรงแรม :

12

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

สมการพลังงานกลุ่มอาคารโรงพยาบาล :

สมการพลังงานกลุ่มอาคารสถานศึกษา :

13

ตอนที่ 1 ภาคผนวก ฌ.

คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) พ.ศ. 2562

สมการพลังงานกลุ่มอาคารศูนย์การค้า :

ตัวอย่างการแสดงผลจากการวิเคราะห์
As Design Rating = 0.86
หมายถึงอาคารมีค่าสมรรถนะอาคารตามค่าออกแบบจริง มีการใช้พลังงานต่ากว่าค่ามาตรฐานการออกแบบของระบบอุปกรณ์
ตามกฎหมาย = 14%
In Operation Rating = 0.90
หมายถึงอาคารมีค่าสมรรถนะอาคารตามการใช้งานจริง มีการใช้พลังงานต่ากว่าการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของกลุ่มอาคารประเภท
เดียวกัน = 10%

14

รายการตรวจสอบ (Checklist) ประเมินศักยภาพมาตรการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น

(กรุณากรอกคาตอบลงในช่องกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวเท่านั้น)

หัวข้อ
ระบบกรอบอาคาร : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 20 %)

1=ใช่, 0 = ไม่ใช่

มีศักยภาพมาตรการที่

1.ไม่มีการใช้กระจก 2 ชั้น/3ชั้น หรือกระจก Low-e

1

2.ไม่มีการหุ้มฉนวนที่ผนัง หรือเป็นผนัง 2 ชั้น

2

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 40 %)
3.ไม่มีการลดอุณหภูมิอากาศเติม (Fresh Air)

3

4.มีการเปิดระบบปรับอากาศในชั่วโมงที่ไม่จาเป็น

4

5.ไม่มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง, ค่า Approach temp สูง

13

6.อาคารมีช่องเปิดที่อากาศภายนอกเข้าสู่ภายในได้ง่าย

3

7.มอเตอร์ทางานที่ภาระต่าและไม่มี VSD ควบคุม

6

8.ไม่มีการใช้งาน High Efficiency Chiller

8

9.ไม่มีการใช้งาน VSD chiller

8

10.ไม่มีการใช้งานแอร์แบบ VRF

9

11. ไม่มีการควบคุมปริมาณลมเย็นที่จ่ายในพื้นที่อย่างเหมาะสม

9

12.ไม่มีการใช้งาน VSD สาหรับปั๊มหรือพัดลม

6

13. มีความต้องการใช้น้าเย็นและน้าร้อนในขณะเดียวกัน

10

14. มีการปิด Fresh Air Dampers ตลอดเวลา

3

15. มีการละลายน้าแข็งด้วย Heater ในระบบห้องเย็น

13

16. มีการปรับตั้งอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศน้อยกว่า 25 C

7

19.ไม่มีการนาอากาศปล่อยทิ้งที่มีความเย็นกลับมาใช้ใหม่

3

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 20%)
20.ไม่มีการติดตั้งระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวในระบบแสงสว่าง

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 สาหรับทาน้าร้อน

18

25.ไม่มีการใช้ Solar Collector สาหรับทาน้าร้อน

20

26. มีการใช้งานหม้อไอน้า ที่ประสิทธิภาพต่า

19

ระบบอื่นๆ : (สัดส่วนการใช้พลังงาน = 10%)
27.มีการใช้ Root Blower สาหรับเติมอากาศในระบบบาบัดน้าเสีย

21

28. แรงดันไฟฟ้าสูงเกินพิกัด

22

29.มีพื้นที่หลังคาจานวนมาก

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

