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ดังกลาวนี้เรียกวา “การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร (Internal Energy Audit)” และ

เรียกบุคลากรภายในขององคกรนี้วา “ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน (Internal Energy Auditor ; IEnA)” 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ในฐานะหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลการอนุรักษ
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ประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรฉบับนี้ เพ่ือใชในการฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน

ภายในองคกร” ใชเปนแนวทางปฏิบัติใหการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมาย อันกอใหเกิดระบบจัดการพลังงาน

อยางยั่งยืน หากกลุมเปาหมายนําไปใชงานในกิจการของตนอยางถูกตองตามหลักการตอไป 
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บทที่ 1 

  บทนํา 

1.1 บทนํา 

คูมือฝกอบรมผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม

สามารถนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติการตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองคกร ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550) เนื้อหา ในคูมือฝกอบรมผูตรวจประเมินการ

จัดการพลังงานภายในองคกรจะประกอบดวย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 การดําเนินการจัดทําการจัด

การพลังงาน แนวทางการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และเทคนิคการตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร โดยการจัดทําคูมือฝกอบรมผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรใชแนวทาง

ดําเนินการ ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 แนวทางการดําเนินการจัดทําคูมือฝกอบรมผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

คูมือฝกอบรมฉบับนี้เกิดข้ึนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มีแนวคิดในการ

พัฒนา จัดทําหลักสูตรฝกอบรมและจัดทําคูมือใหผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร เพ่ือใหมีการ

ดําเนินการตามกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการพัฒนาหลักสูตรและการฝกอบรมนี้ 

เนนการใหความรูความเขาใจ รวมถึงสรางทัศนคติท่ีดีในการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยมี

วัตถุประสงค ขอบเขตของการดําเนินงานท่ีครอบคลุมถึงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550) ดังกลาวไปแลวขางตน 

พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน, พรฎ.

,กฎกระทรวงการจดัการพลังงาน, เอกสาร

โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ และ

รับรองการจัดการพลังงาน 

 

มาตรฐานในสวนท่ีเกี่ยวของ 

ISO 9001:2008 

ISO 19011:2002 

ISO 50001:2011 

 

คูมือฝกอบรม 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 1 บทนํา  

1.2 วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทราบถึง ความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขต และเปาหมายของ

โครงการ พรอมท้ังทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร โดยจุดมุงหมายของการจัดทําคูมืออบรมผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกรนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและสรางความพรอมใหแกผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกรใหเปนไปในแนวทางเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติและ

ดําเนินการจัดทําระบบจัดการพลังงานใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 

2) เพ่ือเสริมสรางกลไกการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยใช

บุคลากรภายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงเปนผลใหระบบท่ีสรางมีประสิทธิภาพ

และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเปน

ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ใหมีความรูความสามารถในการตรวจ

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรใหถูกตองตามหลักการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมาย 

4) เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางผูเขารวมโครงการฯ 
 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

เพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ขอบเขตการดําเนินงานของโครงการฯ จะถูกกําหนดดังนี้ 

1.3.1 งานดานพัฒนาหลักสูตรและจัดทําคูมือ 

(1) ศึกษา ทบทวน วิเคราะห พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของรวมท้ังผลการศึกษาวิเคราะห 

บูรณาการข้ันตอนกระบวนงานในการกํากับดูแลตามกฎหมาย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน ไดแก คูมือการดําเนินงานตามขอกําหนดระบบการจัดการพลังงาน 

และคูมือการดําเนินงานตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานตาง ๆ 

เชน Internal Audit ISO 9001 (หลักสูตรวาดวยเรื่องของการตรวจประเมินภายใน) เปนตน 

(2) พัฒนาหลักสูตร และจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม สื่อ

การสอนและแบบทดสอบ ตองสอดคลองและเปนไปตามระบบมาตรฐานตาง ๆ เชน Internal Audit ISO 9001 

(หลักสูตรวาดวยเรื่องของการตรวจประเมินภายใน) เปนตน 
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บทท่ี 1 บทนํา  

1.3.2 งานดานการฝกอบรม 

 (1) จัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนา “ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร (Internal 

Energy Auditor)” โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 1 วันตอรุน มุงเนนบุคลากรจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

จํานวน 3,500 ทาน 

(2) ดําเนินการจัดสงวุฒิบัตรใหผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีผานการทดสอบและเขารวมฝกอบรมครบ

ตามกําหนด 

(3) ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล ผูท่ีผานการอบรมไดนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติและ

ขยายผลอยางไร เม่ือกลับไปปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการของตนเอง ไมนอยกวารอยละ 15 ของจํานวนผูอบรม

ท้ังหมด 
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บทท่ี 2 กฎหมายอนุรักษพลังงาน และมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
 

บทที่ 2 

กฎหมายอนุรักษพลังงาน และมาตรฐานที่เก่ียวของ 

2.1 โครงสรางของกฎหมาย 

เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ของประเทศไดเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานท้ังในและนอกประเทศ

ไวใชตามความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหมีการผลิต และ 

การใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักร และอุปกรณท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและวัสดุท่ีใช ในการอนุรักษพลังงานข้ึนภายในประเทศนั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานให 

บรรลุเปาหมายได ดวยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดยกรางกฎหมายสงเสริม

การอนุรักษพลังงานข้ึนมา เพ่ือกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเก่ียวกับการใชพลังงาน   

โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห 

การอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักร และอุปกรณ   

การจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกัน

และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเก่ียวกับพลังงานและกําหนดมาตรการ

เพ่ือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพ่ือใชในการ 

อนุรักษพลังงาน ในทายท่ีสุด “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535” ก็ไดผาน 

การพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและไดมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 

วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2535  

อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติ

บางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ฝายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกลาว

เพ่ือใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงานการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยน

แนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยีกําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและ

อุปกรณการเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให

บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และ

คุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม จึงไดตรา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550”    

ข้ึนใชบังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2550 และใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด  

180 วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงคหลักอยู 3 ประการดังนี้ 

(1) เพ่ือกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหผูท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายมี

การอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
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(2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ัง

วัสดุ ท่ีใช ในการอนุรักษพลังงานข้ึนใชในประเทศ และใหมีการใชอยางแพรหลาย 

(3) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุน

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพ่ือใชเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูท่ีตองดําเนินการ

อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ประกอบดวย

บทบัญญัติท้ังสิ้น 9 หมวดดังนี้ 

บทบัญญัติท่ัวไปและคํานิยามศัพท (มาตรา 1-6) 

หมวด 1 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน (มาตรา 7-16) 

หมวด 2 การอนุรักษพลังงานในอาคาร (มาตรา 17-22) 

หมวด 3 การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือ

    การอนุรักษพลังงาน (มาตรา 23) 

หมวด 4 กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (มาตรา 24-39) 

หมวด 5 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ (มาตรา 40-41) 

หมวด 6 คาธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา 42-46) 

หมวด 7 พนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา 47-49) 

หมวด 8 การอุทธรณ (มาตรา 50-52) 

หมวด 9 บทกําหนดโทษ (มาตรา 53-61) 

รายละเอียดของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) พิจารณาเพ่ิมเติมใน
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รูปที่ 2.1 โครงสรางกฎหมาย 

กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 

พระราชกฤษฎีกา 

กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 

มีผลบงัคบัใชตั้งแต 1 มิ.ย. 2551 

มีผลบงัคบัใชตั้งแต 17 ก.ค. 2540 มีผลบงัคบัใชตั้งแต 12 ธ.ค. 2538 

ประกาศกระทรวงและประกาศกรม ภายใต

กฎกระทรวงแตละฉบับ 

พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

(ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

พระราชกฤษฎีกา 

กําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 

กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบตัิ หนาที่ และจํานวน

ของผูรับผดิชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑและ

วิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

กฎกระทรวงกําหนดเครื่องจักรอุปกรณประสทิธิภาพสูง 

และวัสดเุพือ่การอนุรกัษพลังงาน พ.ศ. 2552 
กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 
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2.2 ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ 

 โดยท่ีพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

พ.ศ. 2550) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนให “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” 

ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการ

อนุรักษพลังงานข้ึนในประเทศและใหมีการใชอยางแพรหลาย ฉะนั้นกลุมเปาหมายท่ีรัฐมุงเขาไปกํากับ ดูแล 

สงเสริม และสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย 3 กลุมดังนี้ 

(1) โรงงานควบคุม 

(2) อาคารควบคุม 

(3) ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือ

การอนุรักษพลังงาน 

 ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

จึงบังคับใชกับกลุมเปาหมายเพียง 3 กลุมท่ีกลาวมาขางตนเทานั้น 

 ในสวนของกลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น        

จะมุงเนนโรงงานและอาคารท่ีมีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมท่ีจะดําเนินการอนุรักษพลังงาน    

ไดทันที ท้ังนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไมยอมเปนไปตาม 

ท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได

กําหนดไว ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอ 2.3 

 ในสวนของกลุมผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุ

หรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานนั ้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหมีการผลิตหรือ

จําหนายเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเหลานี้จําหนายใหแกประชาชนอยางแพรหลายและมีราคาถูก ซึ่งจะชวย

ใหประชาชนท่ัวไปลดการใชพลังงานลงได ท้ังนี้ การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ

การใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรือ

อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนด

เปนเรื่อง ๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง

กําหนดตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 หรือกฎกระทรวงกําหนดหมอหุงขาวไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง 

พ.ศ. 2552 เปนตน และเชนเดียวกัน การกําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท

คุณภาพ และมาตรฐานอยางใดเปนว ัสดุหร ืออุปกรณเ พื ่อการอนุร ักษพลังงานที ่อยู ภายใตบ ังค ับของ

พระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนดเปนเรื่อง ๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดกระจก

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 เปนตน 
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2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 ผูท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) นั้นจะถูกเรียกวา “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลวแต

กรณี โดยจะเนนไปท่ีโรงงานและอาคารท่ีมีการใชพลังงานในปริมาณมาก และมีศักยภาพพรอมท่ีจะดําเนินการ

อนุรักษพลังงานไดทันที ท้ังนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมยอมเปนไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

 โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษ

พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ซ่ึงโรงงาน

หรืออาคารท่ีเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

(1) เปนโรงงานหรืออาคารท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้ง

หมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,000 กิโลวัตต หรือ 1,175 กิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป หรือ 

(2) เปนโรงงานหรืออาคารท่ีใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจาก       

ผูจําหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 

20 ลานเมกะจูลข้ึนไป 

 อยางไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภท แมมีลักษณะการใชพลังงานเขาขายเปนอาคารควบคุม

ตามท่ีกลาวมาขางตน แตพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ก็ไดกําหนดยกเวนไวไมใหอาคาร

ดังตอไปนี้เปนอาคารควบคุม ซ่ึงไดแก อาคารท่ีใชเปนพระท่ีนั่งหรือพระราชวัง อาคารท่ีทําการสถานทูตหรือสถาน

กงสุลตางประเทศ อาคารท่ีทําการขององคการระหวางประเทศหรือท่ีทําการของหนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลง

ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือการศาสนา ซ่ึงมี

กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 

 สําหรับการคํานวณปริมาณการใชพลังงานตาม (2) ขางตนใหคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว

ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้ 

(1) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย 3.60 

(2) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา

โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

Es = (hs - hw) x S x eff 
โดย  Es  หมายถึง  ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป 

 hs  หมายถึง  คา Enthalpy ของไอน้ําท่ีใชหนวยเปนเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ํา (steam 

table) ท่ัวไป 

 hw หมายถึง  คา Enthalpy ของน้ําท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่ง  

บรรยากาศในท่ีนี้ใหใชคาเทากับ 113 เมกะจูล/ตัน 
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 S   หมายถึง  ปริมาณไอน้ําท่ีใช หนวยเปนตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําของ

อาคารหรือโรงงาน 

 eff.  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา 

ในท่ีนี้ ใชคา 0.45 

(3) กรณีพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปน

พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

 Ef = F x HHV x eff. 

 โดย  Ef     หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา  

หนวยเปนเมกะจูล/ป 

 F     หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนักหรือปริมาตรตอป 

HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองท่ีใช

หนวยเปนเมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 

 eff.    หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา 

ในท่ีนี้ใชคา 0.45 

 ในกรณีท่ีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชความรอนเฉลี่ยท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงานกําหนด 

 รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกากําหนด

โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540  
 

2.4 การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ 

 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) ได

กําหนดการดําเนินการเพ่ือการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานไว ท้ังนี้ เพ่ือใหผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของท้ังในสวนผูปฏิบัต ิ

และผูกํากับดูแลมีความเขาใจชัดเจนตรงกันวาการดําเนินการอยางใดท่ีถือวาเปนการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย

นี้ซ่ึงไดแก 

 2.4.1 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

 การอนุรักษพลังงานในโรงงานตามมาตรา 7 ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง 

(2) การปองกันการสูญเสียพลังงาน 

(3) การนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 

(4) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 

(5) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความ

ตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใช

อุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอ่ืน 
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(6) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการ

ทํางานและวัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 อนึ่ง เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมมาตรา 9 วรรคหนึ่งไดกําหนดให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก

กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตองปฏิบัติ 

(2) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน

ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมี

อํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบใหการ

อนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนั้นตาม

มาตรา 10 

 2.4.2 การอนุรักษพลังงานในอาคาร 

 การอนุรักษพลังงานในอาคารตามมาตรา 17 ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคาร 

(2) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยู

ในระดับท่ีเหมาะสม 

(3) การใชวัสดุกอสรางอาคารท่ีจะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพ

ของวัสดุกอสรางนั้น ๆ 

(4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณและวัสดุท่ีกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

(6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 

(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลง มาตรา 19  

วรรคหนึ่งไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก

กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลงท่ีจะตองมี

การออกแบบเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

(2) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพ่ือการ

อนุรักษพลังงาน 

 รายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ

และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552  
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ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวขางตน มาตรา 20 กําหนดวาถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบท่ีจะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคารตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงท่ีออกตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณี

เชนวานี้แมวาอาคารท่ีเขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองท่ีท่ียังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย ท้ังนี้เฉพาะใน

ขอบเขตท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 นอกจากนี้ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม มาตรา 21 วรรคหนึ่ง 

กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง 

ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 

(2) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคาร

ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 อนึ่ง ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจ

ออกคําสั่งใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบใหการอนุรักษ

พลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พลังงานและใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนั้นตามมาตรา 21 

ประกอบมาตรา 10 
 

2.4.3 สิทธิในการขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม 

 ในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาด หรือ

ปริมาณท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2538 และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน เจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานผอนผันการท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได 

และในกรณีท่ีมีคําขอดังกลาวใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผัน และมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา 8 วรรคสามหรือมาตรา 18 ประกอบมาตรา 8 วรรค

สามแลวแตกรณี 

 เม่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดรับหนังสือแจงผลแลวไมเห็นดวยกับหนังสือแจง

ดังกลาว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีไดรับแจง ในกรณีเชนวานี้ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  รอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมี
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คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงเปนผูยื่นคํารองทราบแลว

ตามมาตรา 50 ท้ังนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณาอุทธรณใหเสร็จโดยเร็วและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุดตามมาตรา 52  

 หากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการ

ใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเปนเท็จ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 150,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับตาม

มาตรา 53 

2.4.4 การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

 สําหรับการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือ

การอนุรักษพลังงานนั้น พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ไมไดกําหนดการดําเนินการเพ่ือการ

อนุรักษพลังงานไว แตเพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ รวมท้ังใหมีการสงเสริมการ

ใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน มาตรา 23 วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ  

(2) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการ

เปลี่ยนแปลงพลังงานและประสิทธิภาพใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(3) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด 

เปนวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

(4) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณตองแสดงคาประสิทธิภาพการใชพลังงาน     

                      ท้ังนี้ มาตรา 23 วรรคสอง กําหนดวาผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุ หรือ

อุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ยอมมีสิทธิขอรับการสงเสริม และชวยเหลือตาม

มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัตินี้ได 
 

2.5 หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตินี้

ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง   

โดยมีจํานวนและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบ

ดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ 2.6 ตอไป 

(2) จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมตามท่ีกําหนดไวใน

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  

พ.ศ. 2552 ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในบทท่ี 3 ตอไป 
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(3) ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10 หรือมาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แลวแตกรณี

ท่ีสั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตาม ขอ 2.5 
 

            
    รูปท่ี 2.2 ข้ันตอนการดําเนินการตามกฎหมาย (กรณีกฎกระทรวงผูตรวจสอบพลังงานฯ รอการบังคับใช) 
 

                 
 

   รูปท่ี 2.3 ข้ันตอนการดําเนินการตามกฎหมาย (กรณีกฎกระทรวงผูตรวจสอบพลังงานฯ มีผลบังคับใช) 

ขั้นตอนการดําเนินการกรณี

กฎกระทรวงผู ตรวจสอบฯ

บังคับใชและมีการขึ้นทะเบียน

ผูตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว 

ภายใน 180 วัน นับต้ังแตเปนโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุม โดยแจงใหอธิบดี พพ. ทันที 

ภายใน 180 วัน นับต้ังแตเปนโรงงานควบคุม/

อาคารควบคุม โดยแจงใหอธิบดี พพ. ทันที 
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2.6 การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมแตละแหงมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด

เก่ียวกับคุณสมบัติ จํานวน หนาท่ี การแจงการแตงตั้ง และการแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้น 

เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ตาม

รายละเอียดในภาคผนวก ค ซ่ึงมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 

2.6.1 คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรืออาคาร

อยางนอย 3 ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุม 

(2) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษ

พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(3) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค

คลายคลึงกันท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 

(4) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 

(5) เปนผูท่ีสอบไดตามเกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมตามขอ (1) และ (2) ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
 

2.6.2 จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําท่ี

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช

เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ํากวา 3,000 กิโลวัตต หรือ 

3,530 กิโลโวลทแอมแปร หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ พลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจาก

ผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันท่ี 1 มกราคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ี

ผานมามีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา 60 ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน

พลังงานอยางนอย 1 คน โดยมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน 5 ประการตามหัวขอ 2.6.1 

(2) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใช

เครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัตตหรือ 3,530   

กิโลโวลทแอมแปรข้ึนไปหรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ําหรือพลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนจาก      
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ผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันท่ี 1 มกราคมถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปท่ี   

ผานมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 60 ลานเมกะจูล ข้ึนไปตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน

พลังงานไมนอยกวา 2 คน โดยอยางนอย 1 คนตองมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1 (4) หรือ (5) สําหรับผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานจํานวนท่ีเหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน 5 ประการตามหัวขอ 2.6.1 ดวย 

 
 

รูปท่ี 2.4 สรุปแผนผังการแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 

2.6.3 หนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานเปนระยะ ๆ 

(2) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 

(3) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน

 

เจาของโรงงานหรืออาคารควบคุมตองแจงแตงตัง้ผูรับผิดชอบดานพลังงานภายใน 180 วัน นับแตวันที่

เปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมและแจงใหอธิบดี พพ. ทันที ตามจํานวนและคุณสมบัตดิังตอไปน้ี 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 

ติดต้ังเคร่ืองวัดไฟฟา  < 3,000 kW 

ติดต้ังหมอแปลงไฟฟารวมกัน < 3,530 kVA 

มีปริมาณการใชพลังงาน < 60 ลาน MJ/ป 

ติดต้ังเคร่ืองวัดไฟฟา  > 3,000 kW 

ติดต้ังหมอแปลงไฟฟารวมกัน > 3,530 kVA 

มีปริมาณการใชพลังงาน > 60 ลาน MJ/ป 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 

คน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 2 คน    

( โดยอยางนอย 1 ใน 2 คนตองเปน

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ) 

การแจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานใชแบบ บพช.1, 2 หรือ 3 

พรอมเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนด 
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(4) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 

10 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ 

2.6.4 การแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตอ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในกําหนดเวลาและเง่ือนไขการเปนโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2 (1) ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี

กําหนดในหัวขอ 2.6.1 ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบ

โดยทันที 

(2) กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2 (2) ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา 2 คน ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอยางนอย 1 คน ตองมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1 (4) หรือ (5) สําหรับ

ผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนท่ีเหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ 2.6.1 แลวแจงใหอธิบดีทราบ

โดยทันที 

(3) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2 (1) อยูกอนหรือในวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2552 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงานฯ มีผลบังคับใช 

และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง

อยางใดตามหัวขอ 2.6.1 (1) (2) หรือ (3) อยูแลวใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาว

เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้สําหรับกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

ตามหัวขอ 2.6.2 (1) ดังกลาวขางตนยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวน และคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 

วัน นับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(4) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2 (2) อยูกอนหรือในวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2552 ท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ 2.6.1 (1) (2) หรือ (3) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดี

ทราบและใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 

เม่ือไดแจงใหอธิบดีทราบแลวใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวขางตน

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(4.1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี ้

ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับหรือภายในวันท่ี 27 มกราคม 2553 แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย

ทันที 

(4.2) กรณีท่ีไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1 (4) 

หรือ (5) ภายใน 180 วันหรือภายในวันท่ี 27 มกราคม 2553 ตามท่ีกําหนดในหัวขอ (4.1) ได โดยไมใชเปน
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ความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพ่ือขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดีและใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยาย

ระยะเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หรือไมเกินวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 ท้ังนี้โดยให

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัต ิ

แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(5) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2 (2) อยูกอนหรือในวันท่ี31 

กรกฎาคม 2552 ท่ี กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดให

มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น ดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหัวขอ (4.1) และ (4.2) 

(6) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2 (2) นับแตวันถัดไปจากวันท่ี 1 

สิงหาคม 2552 ท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช และยังไมพนระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช 

หรือยังไมพนวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
 

สําหรับกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1 (4) หรือ (5) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 180 วันได โดยไมใชเปน

ความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมดังกลาวดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามวิธีการและข้ันตอนในหัวขอ (4.2) 

วิธีการแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมท้ังเอกสารและหลักฐานประกอบการแจง

ตามกฎกระทรวงนี ้ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานประกาศกําหนด 
 

2.6.5 การแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ี ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ีไป และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ 2.6.2 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ

เจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1.1) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 

(1.2) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานข้ึนแทนภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีผูรับผิดชอบดาน

พลังงานเดิมพนจากหนาท่ี และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(2) ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1 (4) หรือ (5) พนจากหนาท่ี

ไปภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
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มีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ 2.6.2 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้ 

(2.1) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 

(2.2) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้

ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาท่ี แลวแจงให

อธิบดีทราบโดยทันที 

(2.3) กรณีท่ีไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในหัวขอ 

2.6.1 (4) หรือ (5) ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ (2.2) ได โดย

ไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพ่ือขอขยาย

ระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปได 

ไมเกิน 2 ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ

เจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาท่ี

ไดรับอนุมัติแลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
 

2.7 กฎหมายที่เกี่ยวของ  

 เพ่ือใหการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรสอดคลองตามข้ันตอนการ

จัดการพลังงานท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง และเปนแนวทางใหผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน 

คูมือฝกอบรมนี้ จึงไดรวบรวมเนื้อหาเฉพาะในสวนของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการตรวจติดตาม

และประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดังนี ้

2.7.1 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๖ วรรคสอง   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออก

กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๙ (๑)   เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตองปฏิบัติ 
 

มาตรา ๒๑ (๑)   เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 
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2.7.2 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

  2.7.3 ประกาศกระทรวง หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมวด ๔ 
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ๙    “เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตามและประเมินการจัด

การพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ี

กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจํา อยางนอยปละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

 

ขอ ๑๕ (๑)   ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมเพ่ือแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคลอยางนอยสอง

คนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปนกลาง และเปนอิสระในการดําเนินการ 

 

ขอ ๑๕ (๒)   ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจ

ประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ

อยางท่ัวถึง 

ขอ ๑๕ (๓)   คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมไดปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้  

(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีท่ีนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก 

(ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซ่ึงลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือ

เจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 

(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

(จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 

(ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงาน 

(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
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2.8 มาตรฐานที่เกี่ยวของ 

ขอกําหนดในมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องคกร มีดังนี้ 
 

2.8.1 ขอกําหนด ISO 9001:2008 

มาตรฐาน ISO 9001:2008 เปนมาตรฐานสากลท่ีองคกรธุรกิจท่ัวโลกใหความสําคัญ เพ่ือความเปน

เลิศทางดานคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร ซ่ึงเปนระบบท่ีทําใหเชื่อม่ันไดวา

กระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุม ซ่ึงเนนการบริหารงานแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Action) ในแตละ

กระบวนการ โดยมีขอกําหนดสําคัญท่ีเก่ียวของดังนี้ 

ขอ 8.2.2 Internal audit /การตรวจติดตามภายใน 

องคกรตองทําการตรวจติดตามภายใน ตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว เพ่ือกําหนดวาระบบบริหารคุณภาพนั้น 

a) สอดคลองกับแผนท่ีวางไว ตามขอกําหนดในมาตรฐานนานาชาตินี้ และตามขอกําหนดตาง ๆ 

ในระบบบริหารคุณภาพองคกรท่ีองคกรจัดทําข้ึน และ 

b) มีการนําไปปฏิบัติและดํารงไวอยางมีประสิทธิผล 
 

โปรแกรมการตรวจติดตามหนึ่ง ๆ ตองมีการวางแผน มีการพิจารณาเก่ียวกับสถานะ และ

ความสําคัญของกระบวนการตาง ๆ และพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีตรวจติดตาม ตลอดจนผลของการตรวจติดตามครั้งกอน ๆ 

เกณฑการตรวจติดตาม ขอบเขต ความถ่ี วิธีการตาง ๆ ตองถูกกําหนดไวในการคัดเลือกผูตรวจติดตาม และในการ

ลงมือตรวจติดตามนั้นตองม่ันใจวา กระบวนการตรวจติดตามมีความยุติธรรมและเปนกลาง ผูตรวจติดตามตองไม

ตรวจงานของตนเอง 

ตองมีการจัดทําเอกสารข้ันตอนการดําเนินการในการกําหนดหนาท่ีและขอกําหนดตาง ๆ ในการ

วางแผนและดําเนินการตรวจตดิตาม การจัดทําบันทึก และการรายงานผลบันทึกของการตรวจติดตามตาง ๆ และ

ผลท่ีไดตองถูกเก็บรักษาไว 
 

ผูบริหารท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ีถูกตรวจตองม่ันใจวา การแกไขและการปฏิบัติการแกไขท่ีจําเปน มี

การดําเนินการเพ่ือกําจัดความไมสอดคลองท่ีถูกพบและสาเหตุ โดยไมลาชา 

กิจกรรมการตรวจติดตามผลตองครอบคลุมถึงการทวนสอบการปฏิบัติการใด ๆ ท่ีไดดําเนินการ 

และการรายงานผลการทวนสอบ 
 

ขอ ๑๖   เพ่ือประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้ ใหคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องคกร 
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2.8.2 ขอกําหนด ISO 19011:2002 

มาตรฐาน ISO 19011:2002 เปนมาตรฐานแนวทางการตรวจประเมินเฉพาะของระบบมาตรฐานสากล

ดานคุณภาพและ/หรือดานสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปใชปฏิบัติโดยมีขอกําหนดสําคัญท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

ขอ 4. หลักการของการตรวจประเมิน 

− ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการตรวจประเมินเกิดประสิทธิผล และมีความนาเชื่อถือ ทําใหไดขอมูลท่ี

เปนประโยชนเพ่ือการปรับปรุงสมรรถนะองคกร มี 2 องคประกอบ คือ 

1. ผูตรวจประเมิน 

2. กระบวนการตรวจประเมิน 
 

หลักการสําหรับผูตรวจประเมิน : - 

a) มีจรรยาบรรณ (Ethical Conduct) 

• ไววางใจได (Trust) 

• ซ่ือสัตย (Integrity) 

• รักษาความลับ (Confidentiality) 

• ตรงไปตรงมา ใชดุลยพินิจท่ีดี (Discretion) 

b) นําเสนอผลอยางเปนธรรม (Fair Presentation) 

• รายงานความจริง (Truthfully Report) 

• รายงานความถูกตอง เท่ียงตรง (Accurately Report) 
 

c) ความเปนมืออาชีพ (Due Professional Care) 

• ขยันหม่ันเพียร (Diligence) 

 เตรียมตัวลวงหนา 

 กระตือรือรน 

• มีวิจารณญาณ (Judgement) 

d) ความเปนอิสระ (Independence) 

• ไมเลือกปฏิบัติ 

• สรุปผลการตรวจประเมินอยางตรงไปตรงมา 

 e) ยึดถือตามหลักฐาน (Evidence-based approach) 

• ผลสรุปนาเชื่อถือ 

• ทวนสอบผลได 
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ขอ 5. การบริหารโปรแกรมการตรวจประเมิน 

5.1 บทท่ัวไป (General) 

5.2 วัตถุประสงค และขอบเขตโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit programme objectives 

and extent) 

5.2.1 วัตถุประสงคของโปรแกรมการตรวจประเมิน (Objectives of an audit programme) 

5.2.2 ขอบเขตของโปรแกรมการตรวจประเมิน (Extent of an audit programme) 

5.3 หนาท่ีโปรแกรมการตรวจประเมิน ทรัพยากร และข้ันตอนการดําเนินงาน (Audit 

programme responsibilities, resources and procedures) 

5.3.1 หนาท่ีโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit programme responsibilities) 

5.3.2 ทรัพยากรโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit programme resources) 

5.3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit programme procedures) 

5.4 การดําเนินการโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit programme implementation) 

5.5 บันทึกโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit programme records) 

5.6 การติดตามตรวจสอบ และการทบทวนโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit programme 

monitoring and reviewing) 
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ขอ 6. การดําเนินการตรวจประเมิน 

6.1 บทท่ัวไป (General) 

6.2 การเริ่มใหมีการตรวจประเมิน (Initiating the audit) 

6.2.1 การแตงตั้งหัวหนาคณะผูตรวจประเมิน (Appointing the audit team leader) 

6.2.2 การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และเกณฑการตรวจประเมิน (Defining audit objective, 

scope and criteria) 

6.2.3 การตัดสินความเปนไปไดของการตรวจประเมิน (Determining the feasibility of the 

audit) 

6.2.4 การคัดเลือกคณะผูตรวจประเมิน (Selecting the audit team) 

6.2.5 การเริ่มตนติดตอผูรับการตรวจประเมิน (Conducting document review) 

6.3 การทบทวนเอกสาร (Conducting document review) 

6.4 การเตรียมความพรอมเพ่ือการตรวจประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน (Preparing for 

the on-site audit activities) 

6.4.1 การเตรียมแผนการตรวจประเมิน (Preparing the audit plan) 

6.4.2 การมอบหมายงานใหคณะผูตรวจประเมิน (Assigning work to the audit team) 

6.4.3 การเตรียมงานเอกสาร (Preparing work document) 

6.5 การตรวจประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน (Conducting on-site audit activities) 

6.5.1 การประชุมเปด (Conducting the opening meeting) 

6.5.2 การสื่อสารระหวางการตรวจประเมิน (Communication during the audit) 

6.5.3 บทบาท และหนาท่ีของผูนําทาง และผูสังเกตการณ (Roles and responsibilities of 

guides and observers) 

6.5.4 การรวบรวม และการทวนสอบ (Collecting and verifying information) 

6.5.5 การหาหลักฐานการตรวจประเมิน (Generating audit findings) 

6.5.6 การเตรียมผลสรุปการตรวจประเมิน (Preparing audit conclusion) 

6.5.7 การประชุมปด (Conducting the closing meeting) 

6.6 การจัดทํา การอนุมัติ และการแจกจายรายงาน (Preparing, approving and distributing 

the audit report) 

6.6.1 การเตรียมรายงานการตรวจประเมิน (Preparing the audit report) 

6.6.2 การอนุมัติ และการแจกจายรายงานการตรวจประเมิน (Approving and distributing 

the audit report) 

6.7 การเสร็จส้ินการตรวจประเมิน (Completing the audit) 

6.8 การตรวจประเมินติดตามผล (Conducting audit follow-up) 
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ขอ 7. ความสามารถและการประเมินผูตรวจประเมิน 

7.1 บทท่ัวไป (General) 

7.2 คุณสมบัติสวนบุคคล (Personal attributes) 

7.3 ความรูและทักษะ (Knowledge and skills) 

7.3.1 ความรู และทักษะโดยรวมของผูตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ และระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (Generic knowledge and skills of quality management 

system and environmental management system auditors)  

7.3.2 ความรู  และทักษะโดย ท่ัวไปของหัวหนาคณะผู ตรวจประเ มิน (Generic 

knowledge and skills of audit team leaders) 

7.3.3 ความรู และทักษะเฉพาะของผูตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ (Specific 

knowledge and skills of quality management system auditors) 

7.3.4 ความรู  และทักษะเฉพาะของผูตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Specific knowledge and skills of environment management system 

auditors) 

7.4 การศึกษา ประสบการณทํางาน การฝกอบรม และประสบการณ การตรวจประเมิน 

(Education, work experience, auditor training and audit experience) 

7.4.1 ผูตรวจประเมิน (Auditors) 

7.4.2 หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน (Audit team leaders) 

7.4.3 ผูตรวจประเมินซ่ึงตรวจประเมินท้ังระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

(Auditors who audit both quality and environmental management 

systems) 

7.4.4 ระดับการศึกษา ประสบการณทํางานการฝกอบรมผูตรวจประเมิน และประสบการณการ

ตรวจประเมิน (Level of education, work experience, auditor training and auditor 

experience) 

7.5 การรักษา และการพัฒนาความสามารถ (Maintenance and improvement of competence) 

7.5.1 การพัฒนาความเปนมืออาชีพอยางตอเนื่อง (Continual professional development) 

7.5.2 การรักษาความสามารถของการตรวจประเมิน (Maintenance of auditing ability) 

7.6 การประเมินผูตรวจประเมิน (Auditor evaluation) 

7.6.1 บทท่ัวไป (General) 

7.6.2 กระบวนการประเมิน (Evaluation process) 
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2.8.3 ขอกําหนด ISO 50001:2011 

 ระบบการจัดการพลังงาน – ขอกําหนดและขอแนะนําในการใช 

 (Energy management system – Requirements with guidance for use) 

มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหองคกรสามารถใชจัดระบบและกระบวนการท่ีจําเปนเพ่ือ

การปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใชพลังงาน และปริมาณการใชพลังงาน ซ่ึง

จะชวยใหสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตนทุนดาน

พลังงาน โดยสามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกประเภท และทุกขนาด ความสําเร็จในการปฏิบัติข้ึนอยูกับความ

มุงม่ันของบุคลากรทุกระดับและหนาท่ีภายในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสูงสุด โดยขอกําหนดเรื่องตรวจ

ประเมินภายในตรงกับขอท่ี 4.6.3 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.6.3 การตรวจประเมินภายใน  

องคกรตองดําเนินการตรวจประเมินภายในตามชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหม่ันใจวาระบบการจัด

การพลังงาน  

- เปนไปตามการจัดการดานพลังงานท่ีกําหนดไวและขอกําหนดของมาตรฐานนี้ 

- เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายพลังงานท่ีกําหนด 

- มีการปฏิบัต ิรักษาและปรับปรงุสมรรถนะดานพลังงานอยางมีประสิทธิผล 
 

การวางแผนและกําหนดการตรวจประเมินตองพิจารณาถึงสถานะและความสําคัญของ

กระบวนการและเรื่องท่ีจะตรวจประเมิน รวมถึงการตรวจประเมินท่ีผานมา 

การคัดเลือกผูตรวจประเมินและการดําเนินการตรวจประเมิน ตองม่ันใจวามีกระบวนการท่ีเปน

รูปธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

ตองจัดเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินไวและรายงานตอผูบริหารสูงสุด 
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บทท่ี 3 

การจัดการพลังงาน 

3.1 วัตถุประสงคของการจัดการพลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดเล็งเห็นถึงประโยชนของ

การจัดการพลังงานท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร กลาวคือ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรมและเปนไป

อยางตอเนื่อง  ดังนั้น จึงมีนโยบายใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานข้ึนภายในองคกร 

ท้ังนี้ เพ่ือใหโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีการใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางตอเนื่อง  

โดยกําหนดใหอาคารควบคุมและ โรงงานควบคุม จะตองดําเนินการจัดทําระบบจัดการพลังงานตามมาตรฐาน 

หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานท่ีกําหนด และรวบรวมขอมูลปริมาณการใชพลังงานในปปจจุบัน เพ่ือจัดทํา

รายงานการจัดการพลังงาน และจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใหแกกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม ของปถัดไปเปนประจําทุกป 
 

3.2 ข้ันตอนการจัดการพลังงาน 

จากขอกําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาไดจาก ภาคผนวก ข) ซ่ึงกําหนดใหโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม จําเปนตองเริ่มใหมีวิธีการจัดการพลังงานเพ่ือใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย

วิธีการจัดการพลังงานนั้นตองมีการปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน รวมท้ังมีการวางแผนการดําเนินการท่ีดีและเหมาะสม

กับองคกร เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการพลังงาน การดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน 8 ข้ันตอน 

ดังแสดงในรูปท่ี 3.1 

(1) การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

(3) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน   

(5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน   

(6) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน     

(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน   

(8) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน   

ท้ังนี้ โดยรายละเอียดของการดําเนินการในบางข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนในขอ (4) ขอ (5) ขอ (6)     

ขอ (7) และขอ (8) ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ดวย (ดูจาก ภาคผนวก จ) 
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รูปท่ี 3.1 ข้ันตอนการจัดการพลังงาน 

3.3 คํานิยาม 

 • การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดําเนินงานภายในองคกรซ่ึงประกอบดวย บุคลากร 

ทรัพยากร นโยบาย และข้ันตอนการดําเนินการ โดยมีการทํางานประสานกันอยางมีระเบียบและ

แบบแผน เพ่ือปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวหรือเพ่ือใหบรรลุ หรือรักษาเปาหมายท่ีกําหนดไว 

• การใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ หมายถึง การใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบการใช

พลังงานโดยรวม และสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน 

 •  องคกร หมายรวมถึงโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

•  คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน หมายถึง กลุมบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาของโรงงาน                         

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินการดานตาง ๆ ท่ี                         

เก่ียวกับการจัดการพลังงานท้ังหมด  

• ผูตรวจสอบพลังงาน  หมายถึง ผูมีอํานาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทน

พนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงข้ึนทะเบียนกับ พพ. ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

1. การแตงตัง้คณะทํางานดานการจัด

การพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัด

การพลังงานเบื้องตน 

3. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

8. การทบทวน วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน 

7. การตรวจติดตามและประเมินการ

จัดการพลังงาน 

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรม

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

6. การดาํเนินการตามแผนอนุรกัษพลังงาน ตรวจสอบและ

วิเคราะหการปฏบิัตติามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
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•  พนักงานเจาหนาท่ี  หมายถึง ผู ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานแตงตั้งใหปฏิบัติตาม  

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

3.4 ข้ันตอนที่ 1  การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

3.4.1 ขอกําหนด  
 

“ขอ 5 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด

การพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด

การพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน

ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ

พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสรางจิตสํานึกของ

บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัด

การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน

ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

3.4.2 ขอแนะนํา 

ความสําเร็จของการพัฒนาและนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชภายในองคกรท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การมี

คณะทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนั้นเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมี

คณะทํางานดานการจัดการพลังงานข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมดูแล ดําเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด

การพลังงานในองคกร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานใหเปนไปตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน โดยคณะทํางานดานการจัดการพลังงานท่ีจัดตั้งข้ึนนั้น อาจอยูในรูปของ

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน (ในคูมือนี้จะอางอิงคําวา “คณะทํางาน” แทน “คณะทํางานดานการจัด

การพลังงาน”) ซ่ึงข้ึนตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ท้ังนี้ตองมีคําสั่งประกาศแตงตั้ง

คณะทํางาน พรอมท้ังระบุ อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานใหชัดเจน และตองเผยแพรคําสั่ง
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แตงตั้งคณะทํางานใหแกพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบอยางท่ัวถึงเพ่ือใหเกิดความเขาใจและใหความรวมมือใน

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการพลังงาน   

(1) เริ่มจากเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมกําหนดใหมีคณะทํางานดานการจัด

การพลังงานและควรใหเปนสวนหนึ่งของโครงสรางองคกร 

(2) เนื่องจากการจัดใหมีการจัดการพลังงานข้ึนภายในองคกรนั้น มีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการอนุรักษ

พลังงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนั้น วิธีการจัดการพลังงานจึงอาจแบงออกเปน 2 ระยะ  

ไดแก ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน (ระยะเริ่มแรก) และระยะบริหารวิธีการจัด

การพลังงาน ท้ังนี้คณะทํางานท่ีจัดตั้งข้ึนมานั้น ตองมีความเหมาะสมกับระยะการดําเนินการดวย 

(2.1) ระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน โดยท่ัวไปคณะทํางานท่ีจัดตั้ ง ข้ึนควร

ประกอบดวย 

ก. หัวหนาคณะทํางาน 1 ตําแหนง: มาจากตัวแทนผูบริหารระดับสูง ท่ีมีความสามารถ

ในการดําเนินการประชุม  มีความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน และเปนท่ียอมรับ

ภายในองคกร 

ข. เลขานุการ 1 ตําแหนง: เปนผูท่ีมีความรู

ดานพลังงานและดําเนินกิจกรรมดาน

พลังงานและควรเปนผูรับผิดชอบดาน

พลังงานในองคกร 

ค. สมาชิก 3-5 ตําแหนง: มาจากตัวแทน

แผนกหรือหนวยงานท่ีสําคัญ เชน 

วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรไฟฟา 

ห รื อ  ผู ท่ี มี ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค เชน ระบบไอน้ํา ระบบ

เครื่องปรับอากาศ เปนตน (ในบางกรณี องคกรอาจแตงตั้งเจาหนาท่ีฝายบริหาร

สํานักงานหรือเจาหนาท่ีดานประชาสัมพันธ เพ่ือชวยงานในดานเอกสารการ

ประชาสัมพันธและการกระจายขอมูล ขาวสาร หรืออาจแตงตั้งเจาหนาท่ีฝาย

การเงินและบัญชีดวยก็ได เพ่ือพิจารณาสนับสนุนดานงบประมาณ)  

(2.2) ระยะการบริหารวิธีการจัดการพลังงาน การกําหนดโครงสรางและบุคลากรท่ีเหมาะสม

มีความสําคัญอยางยิ่งในระยะยาว โดยตองกําหนดใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร   

นั้น ๆ ดังนั้น องคกรอาจทําการประเมินวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงสามารถใชวิธีประเมินอยาง

งาย ๆ ไดโดยการตอบคําถาม  2 ขอ คือ 

ก. องคกรของทานยอมรับความเสี่ยงและความไมแนนอน (uncertainty) ไดในระดับ

ใด (คําตอบ คือ องคกรยอมรับไดสูงหรือต่ํา) 

ข. องคกรของทานมีการมอง/วางแผนงานอยางไร (คําตอบ คือ องคกรมีการวางแผน

ระยะสั้นหรือระยะยาว) 
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เม่ือไดคําตอบเปนท่ีเรียบรอยแลว องคกรสามารถประเมินวัฒนธรรมขององคกรไดโดยการ

เปรียบเทียบกับรูปท่ี 3.2 ซ่ึงรายละเอียดของแตละวัฒนธรรมองคกรไดแสดงในตารางท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 การประเมินวัฒนธรรมองคกร 

 

  

การวางแผนระยะยาว 

ระดับความไมแนนอน 

ที่ยอมรับไดสงู 

การวางแผนระยะสั้น 

ระดับความไมแนนอน 

ที่ยอมรับไดต่ํา 
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ตารางที่ 3.1 ลักษณะวัฒนธรรมองคกร 

วัฒนธรรมขององคกร ลักษณะวัฒนธรรมองคกร โครงสรางท่ีเหมาะสม 

1. แบบ Entrepreneurial  

 

• ยอมรับความเสี่ยงไดสูง 

• มีจุดมุงหมายระยะสั้น 

• เปนองคกรขนาดเล็กหรือธุรกิจแบบ

ครอบครัว 

• ควรใหคณะทํางานเปนศูนยกลาง และตองไดรับการ

สนับสนุนจากเจาของ ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนินงาน

ขามหนวยงานตาง ๆ ได การลงทุนควรมุงโครงการท่ี

ใหผลตอบแทนสูงและระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

• ในกรณท่ีีองคกรขนาดเล็กมีพนักงานไมมาก  เจาของ

กิจการอาจจะเปนหัวหนาคณะทํางานดวยตนเอง 

โดยมีพนักงานในองคกรรวมเปนคณะทํางาน ท้ังน้ี

เพ่ือใหสอดคลองกับขนาดขององคกรน้ัน ๆ 

2. แบบ Team  • มองการณไกลและรับความเสี่ยงไดสูง 

• มีความเปนประชาธิปไตยและความ

รวมมือในองคกรสูง 

• อํานาจการตัดสินใจอยูท่ีคณะกรรมการ  

• คณะทํางานควรมาจากตัวแทนของหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการใชพลังงานเพ่ือกําหนดทิศทางการ

อนุรักษพลังงาน และชวยกันผลักดันมาตรการ

อนุรักษพลังงาน 

3. แบบ Hierarchic 

 

 

• เนนความอยูรอดขององคกร ไมชอบ

ความเสี่ยง 

• ผูนํามักเปนพวกอนุรักษนิยม 

• เนนการควบคุม ความปลอดภัยและ

ความมั่นใจ 

• คุนเคยกับกฎระเบียบ ใหความสําคัญ

กับโครงสราง 

• อํานาจการตัดสินใจถูกกําหนดภายใต   

กฎระเบียบ 

• มีแนวทางการปฏิบัติขององคกร 

• กําหนดใหการจัดการพลังงานเปนสวนหน่ึงใน

โครงสรางองคกร มีข้ันตอนการรายงานท่ีชัดเจน     

มีการทํางานเปนระบบ เชน ระบบการรายงานขอมูล 

ระบบการติดตามตรวจสอบ เปนตน 

4. แบบ Market  

 

 

• รับความเสี่ยงไดต่ํา มองผลระยะสั้น 

• ตอบรับความตองการลูกคาไดเปนอยางดี 

• ผูบริหารมักเปนผูกําหนดแนวทางการ 

ดําเนินงาน 

• เนนผลผลิต การแขงขัน และผลสําเร็จ 

• มีคณะทํางานดานพลังงานยอยหลาย ๆ หนวย โดยมี

การทํางานข้ึนตรงตอคณะทํางานดานการจัด

การพลังงานกลาง พรอมท้ังมีการสรางระบบการ

รายงานขอมูลการติดตามและการตรวจสอบ 
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(3) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดทําหนังสือแตงตั้งคณะทํางาน และ

กําหนดอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานอยางชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง 

อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานตองกําหนดใหสอดคลองกับกฎกระทรวง โดยอยางนอยตองมีสาระดังนี้ 

ก. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมท่ีกําหนดข้ึน 

ข. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย                        

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมท้ังจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษ

พลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนวยงาน 

ค. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้ 

- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานท่ีผานมาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ ภายในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม 

- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานตาง ๆ 

- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตาง ๆ จากรายงานผล

การดําเนินงานท่ีหนวยงานแตละหนวยไดจัดทําข้ึน 

ง. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ 

จ. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังรวบรวม    

ขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคาร    

ควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ 

ฉ. สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ  

(4) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองประกาศคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานให                         

พนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ และมีสวนรวมในการดําเนินการ ท้ังนี้ใหสื่อสารหรือ                          

เผยแพรคําสั่งแตงตั้งโดยการติดประกาศหรือจัดทําเปนหนังสือเวียนหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม

กับองคกร (ดูตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดังรูปท่ี 3.3) 
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คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
   

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได

แตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานข้ึนมา โดยประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรวมประสานการทํางานดานการ

อนุรักษพลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังมีรายช่ือตอไปน้ี 

1. ....................................................  ประธานคณะทํางาน  ผูจัดการโรงงาน 

2. ....................................................  เลขานุการ    ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

3. ....................................................  คณะทํางานฝายมาตรการ   แผนกวิศวกรรม 

4. ....................................................  คณะทํางานฝายประสานงาน  แผนกบุคคล 

5. ....................................................  คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ  แผนกประชาสัมพันธ 

6. ....................................................  คณะทํางานฝายอบรม   แผนกการผลติ 

7. .................................................... คณะทํางานฝายกิจกรรมฯ  แผนกบัญชี 

 

โดยคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบดังน้ี 

1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีกําหนดข้ึน 

2. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานและ

วิธีการจัดการพลังงาน  รวมท้ังจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละ

หนวยงาน 

3. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย

กําหนดใหมีการดําเนินการดังน้ี 

- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานท่ีผานมาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตาง ๆ จากรายงานผลการดําเนินงานท่ี

หนวยงานแตละหนวยไดจัดทําข้ึน 

4. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ 

5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับ

นโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ 

6. สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคมุในการดําเนินการตามกฎกระทรวง  

 

ท้ังน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ....................... เปนตนไป 

 

ลงช่ือ.......................................... 

(.........................................) 

ตําแหนง.....(เจาของโรงงานควบคมุ/อาคารควบคุม หรือผูบรหิารระดับสูง)..... 
 

 

 

รูปท่ี 3.3 ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
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รูปท่ี 3.4 ตัวอยางโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

เลขานุการ 

ฝายตรวจสอบ 

ดัชนีการใชพลังงาน 

และการต้ังเปาหมาย 

ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายงานจัดทาํมาตรการ 

อนุรักษพลังงาน 

ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายงานดานบริการ 

และจัดการเอกสาร 

ท่ีปรึกษา 

 

ฝายงานฝกอบรม 

 

ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายงานจัดทาํ 

มาตรการ 

อนุรักษพลังงาน 

ฝายงานตรวจสอบ 

ดัชนีใชพลังงาน 

และการตัง้เปาหมาย 

ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

ฝายงานดานบริการ

และจัดการเอกสาร 

และจัดการเอกสาร 

เลขานุการ เลขานุการ 

คณะทํางาน 

 
คณะทํางาน 

 

คณะทํางาน 

 

คณะทํางาน 

 

คณะทํางาน 

 

คณะทํางาน 

 

ตัวอยางท่ี 1 

ตัวอยางท่ี 2 

คณะทํางาน 
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3.4.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ท่ีมีตอการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

1. แตงตั้งคณะทํางาน และลงนามคําสั่ง 

2. กําหนดอํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางาน 

3. จัดใหมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 

4. รับทราบและติดตามการทํางานของคณะทํางาน พรอมท้ังใหการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน 

บุคลากร งบประมาณ เปนตน 
 

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

3. จัดใหมีการฝกอบรมหรือกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหแกพนักงาน 

4. ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานเปนไปตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

5. รายงานผลการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมทราบ 

6. เสนอแนะการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

7. สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552  
 

หนาท่ีของพนักงาน 

1. รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน และอํานาจหนาท่ีของคณะทํางาน 

2. ใหความรวมมือในการดําเนินการจัดการพลังงานในหนวยงานของตนอยางเต็มท่ี รวมท้ังให

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอการดําเนินการจัดการพลังงานของคณะทํางาน 
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3.5 ข้ันตอนที่ 2  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

3.5.1 ขอกําหนด 

 

“ขอ 3 วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้งแรกให

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552)  
 

3.5.2 ขอแนะนํา 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีเริ่มนําวิธีการจัดการพลังงานเขามาใชในองคกรข้ึนเปนครั้งแรกนั้น 

อาจจะไมทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานท่ีเปนอยูของตนเอง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมจึงตองจัดใหมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกรเบื้องตน สําหรับใชในการประเมิน

เปรียบเทียบเพ่ือทําใหทราบถึงการจัดการดานพลังงานขององคกรในปจจุบันวา มีจุดออนหรือจุดแข็งในดานใด 

และนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมท้ังทิศทางและแผนดําเนินการจัด

การพลังงานภายในองคกรตอไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหนวยงาน

ยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกอน แลวจึงนําผลการประเมินมาประเมินเปน

ภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้ง 

ในการประเมินสถานภาพเบื้องตนขององคกร คณะทํางานตองดําเนินการโดยใชตารางประเมินการ

จัดการดานพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) ดังตารางท่ี 3.6 ในการประเมินสถานภาพการจัด

การพลังงานขององคกร จะพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญตาง ๆ  6 สวน คือ นโยบาย การจัดองคกร การกระตุน

และสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการลงทุน โดยแตละองคประกอบจะมีคะแนน

ระหวาง  0-4 คะแนน คณะทํางานจะตองทําการประเมินองคกรในแตละสวนอยางเปนกลาง เพ่ือใหทราบถึง

สถานภาพการจัดการพลังงานท่ีเปนจริงในปจจุบัน จากนั้นจึงทําการกําหนดเปาหมายในแตละองคประกอบเพ่ือ

กําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพลังงานตอไป  

การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนนี้ จะใชเฉพาะเม่ือมีการนําวิธีการนี้มาใชเปนครั้ง

แรกเทานั้น เม่ือระบบการจัดการพลังงานดําเนินการไปไดครบถวนตามขอกําหนดแลว ผลจากการทบทวน 

วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน (ข้ันตอนท่ี 8) จะนําไปใชในการทบทวนนโยบายและ

พิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานในรอบตอไป 

ในกรณ ีท่ีโรงงานควบค ุมและอาคารควบค ุมเคยสงรายงานการจ ัดการพล ังงานมาแลว อาจไมตอง 

จัดสงการประเมินสถานภาพการจัดการพลงังานเบื้องตน แตถาม ีการทบทวนนโยบายอน ุร ักษพล ังงานควรจะท ํา 
การประเมินสถานภาพการจัดการพลงังานเบื้องตนและน ําไปเปนสวนหน ึ่งของรายงานการจัดการพลงังาน 
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ตัวอยางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัวอยางโดยการใชตารางประเมินการจัดการ

ดานพลังงาน อาจเริ่มจากการตั้งคําถามเพ่ือประเมินการจัดการพลังงานในปจจุบันขององคกรตามองคประกอบ

ของการจัดการพลังงานท้ัง 6 สวน (ดังตัวอยางคําถามในรูปท่ี 3.5) เม่ือไดคะแนนจากการประเมินจากคําถามในทุก

องคประกอบแลว ใหทําการลากเสนเชื่อมตอระหวางจุดตามคะแนนท่ีได และทําการวิเคราะหการจัดการพลังงาน

ของโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปรางของลักษณะเสนท่ีไดจากการประเมินกับรูปรางของเสนแบบตาง ๆ ท่ีแสดงใน

ตารางท่ี 3.3 เพ่ือแปลความหมายหากลักษณะเสนท่ีไดไมตรงกับรูปแบบท่ีกําหนดไว ก็ใหใชรูปรางของเสนท่ีมีความ

ใกลเคียงกันมากท่ีสุด 

สมมติรูปรางของเสนท่ีไดจากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนของโรงงานตัวอยางเปน

ดังรูปท่ี 3.5 ลักษณะเสนท่ีไดจะอยูในแบบ U-Shaped ซ่ึงอาจวิเคราะหไดวาโรงงานมีความคาดหวังสูงตอการจัด

การพลังงานภายในองคกร เนื่องจากมีการกําหนดนโยบายการจัด

การพลังงานอยางเปนทางการ รวมท้ังไดรับการสนับสนุน จากผูบริหาร

ระดับสูงท้ังทางดานเงินลงทุนและทรัพยากรในดานตาง ๆ (ไดคะแนน

ประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองคประกอบท่ี 1 และ 6) แตการดําเนินการ

ดานการจัดการพลังงานในดานตาง ๆ ยังไมเปนตามเปาหมายท่ีวางไว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานงานและความรวมมือระหวางผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผูใชพลังงาน) ในองคกร (ไดคะแนน

ประเมินต่ําสุด 1 คะแนน)  

จากการวิเคราะหผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทําใหทราบวานโยบายอนุรักษ

พลังงานท่ีจะจัดทําข้ึนของโรงงานตัวอยาง จําเปนตองมุงเนนในการจัดโครงสรางขององคกรใหใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน โดยตองกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะทํางานเขามารับผิดชอบในการจัด

การพลังงานขององคกรอยางเปนทางการ รวมท้ังกําหนดอํานาจและหนาท่ีของคณะทํางานดังกลาวอยางชัดเจน  

นอกจากนี้นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึนจําเปนตองระบุใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ และเพ่ือนําไปสู

ความรวมมือและประสานงานในการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน

ตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

ตารางท่ี 3.2 ตารางประเมินการจัดการดานพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 

ระดับ

คะแนน 
1. นโยบายการจัดการพลังงาน 2. การจัดองคกร 3.การกระตุนและสรางแรงจูงใจ 4. ระบบขอมูลขาวสาร 5. ประชาสัมพันธ 6. การลงทุน 

4 1.1 มีนโยบายการจัดการพลังงานเปนเอกสาร 

และลงนามโดยผูบริหารระดับสูง โดย

กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน

ขององคกร มีการเผยแพรใหกับพนักงาน

ทราบอยางทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายฯ 

โดยได รั บการสนับสนุนจากผู บริหาร

ระดับสูง 

2.1 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการอนุรักษ

พลังงาน ซึ่งลงนามโดยผูบริหารระดับสูง 

เพ่ือดําเนินการ และตรวจสอบผลการ

ดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร มี

การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการแต

ละมาตรการที่ชัดเจน และมีการเผยแพรให

พนักงานทราบอยางทั่วถึง 

3.1  มีแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือกิจกรรม

ที่ชัดเจนซึ่งจัดทําข้ึนโดยคณะทํางานฯ โดย

ความเห็นชอบของผูบริหารเพ่ือกระตุนและ

สรางแรงจูงใจใหพนักงานทุกระดับ มี

จิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ

พลังงาน 

 

4.1  มีการจัดทําระบบการจัดเก็บและการ

สื่อสารขอมูลเก่ียวกับการใชพลังงานและ

การประหยัดพลังงานระหวางผูบริหารกับ

พนักงาน มีการกําหนดวิธีการสื่อสารที่

ชัดเจนรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล

ของการสื่อสาร เพ่ือหาขอบกพรองและแนว

ทางแกไข 

5.1  กําหนดใหการเผยแพรโครงการอนุรักษ

พลั งงานเป นส วนหนึ่ งของแผนการ

ประชาสัมพันธขององคกรเพ่ือใหพนักงาน

ทกุระดับไดรับทราบคุณคาของการประหยัด

พลังงาน และผล ของการดําเนินการจัด

การพลังงานอยางสมํ่าเสมอ 

6.1  มีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือเปน

คาใชจายในการลงทุนเพ่ือการอนุรักษ

พลั งงานและการจัดการพลังงาน โดย

พิจารณาถึงความสําคัญของโครงการเปน

หลักทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3 1.2 มีนโยบายฯ ที่ชัดเจนโดยจัดทําเปนเอกสาร 

แตไมไดลงนาม และไมไดรับการสนับสนุน

จากผูบริหาร มีการเผยแพรนโยบายฯ แต

พนักงานรับทราบไมทั่วถึง 

2.2 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการอนุรักษ

พลั งงานโดยผูบริหารระดับสู ง แตการ

กําหนดอํานาจหนาที่มีขอบเขตจํากัดและไม

ชัดเจนมีการเผยแพรคําสั่ งแตงต้ังฯ แต

พนักงานรับทราบไมทั่วถึง 

3.2  ไม มีการกําหนดแผนการอบรมฯ หรื อ

กิจกรรมอยางชัดเจน โดยใหคณะทํางานฯ 

เปนชองทางหลักในการดําเนินการกระตุน

และสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน 

4.2  ไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลและการสื่อสาร

ขอมูลที่ชัดเจนโดยใหคณะทํางานฯ และ

ผูรับผิดชอบดานพลังงานเปนชองทางหลัก

ในการสื่อสารขอมูลตาง  ๆ

5.2  มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินโครงการ

อนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงาน

ใหแกพนักงานบางระดับอยางสมํ่าเสมอ

เฉพาะในกลุมที่เก่ียวของกับการใชพลังงาน

โดยตรง 

6.2  พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ

พลังงานที่ใหผลตอบแทนการลงทุนสูง 

2 1.3 มีการจัดทํานโยบายฯ เปนเอกสาร แตยังไม

ชัดเจนในบางขอ ไมกําหนดใหนโยบายฯ  

เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานขององคกร 

ไมไดมีการลงนามและการสนับสนุนจาก

ผูบริหารและไมมีการเผยแพรนโยบายฯ ให

พนักงานทราบ 

2.3  ผูรับผิดชอบดานพลังงานทําหนาที่ในการ

ดําเนินการอนุรักษพลังงานและรายงานผล

ตอคณะกรรมการ/คณะทํางานดานการ

อนุรักษพลังงานเพ่ือพิจารณาและสรุปผล

การดําเนินงานตอผูบริหาร 

3.3  คณะกรรมการ/คณะทํางานดานการอนุรักษ

พลังงานเปนผูดําเนินการเปนครั้งคราว 

4.3  คณะกรรมการเฉพาะกิจทําหนาที่ในการ

สื่อสารขอมูลเก่ียวกับการใชพลังงานและ

การประหยัดพลังงานและประเมินผลการ

สื่อสารดังกลาวเปนครั้งคราว 

5.3  มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการใชพลังงาน

และการประหยัดพลังงานใหกับพนักงาน

เปนครั้งคราวซึ่งอาจทําโดยเปนหนังสือเวียน

แจงใหทราบ การประชุมชี้แจง เปนตน 

6.3  พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ

พลังงานที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็ว 

1 1.4  มีนโยบายฯ แตไมไดจัดทําเปนเอกสาร 

เปนเพียงการมอบหมายหรือชี้แจงแนว

ทางการปฏิบัติโดยวาจา 

2.4 ผูรับผิดชอบดานพลังงานเปนผูดําเนินการ

และรายงานตอผูบริหารโดยตรง 

3.4 มีการติดตออยางไม เปนทางการโดย

วิศวกรเปนผูใหขอมูลการใชและประหยัด

พลังงานกับผูใชพลังงานโดยตรง เพ่ือ

สรางแรงจูงใจใหประหยัดพลังงาน 

4.4 มีการจัดทําสรุปรายงานการใชพลังงาน

และการประหยัดพลังงานอยางไมเปน

ทางการเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานภายในฝาย    

ของตนเอง 

5.4 มีการแจงใหพนักงานทราบขอมูลอยางไม

เปนทางการ เชน การแจงใหทราบขอมูล

เกี่ยวกับวิธีการใชพลังงานภายในฝายของ

ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 

6.4 พิจารณาการลงทุนในมาตรการอนุรักษ

พลังงานที่มีการลงทุนตํ่า 

0 1.5  ไมมีการกําหนดนโยบายฯ และแนวทาง

การปฏิบัติที่ชัดเจน 

2.5 ไมมีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน 3.5 ไมมีการติดตอหรือการใหขอมูลเก่ียวกับ

การใชและการประหยัดพลังงานใหกับ

ผูใชพลังงาน 

4.5  ไม มีการรวบรวมและ จัดเ ก็บขอมูล

เก่ียวกับปริมาณการใชพลังงานและ

คาใชจายทางดานพลังงาน 

5.5 ไมมีการเผยแพรและการประชาสัมพันธ

ใด ๆ  เก่ียวกับการดําเนินการอนุรักษ

พลังงานและการจัดการพลังงาน 

6.5  ไม มีการลงทุนใด ๆ ในการปรับปรุ ง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือการ

อนุรักษพลังงานในดานอ่ืน ๆ 
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บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

รูปท่ี 3.5 ตัวอยางคําถามเพ่ือการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน 

 

 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

คะแนน 

คําถาม องคกรไมมีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน  0 

คําถาม มีนโยบายพลังงาน แตไมมีการจัดทําเปนเอกสาร 

เปนเพียงการช้ีแจงโดยวาจา 
 

1 

คําถาม มีนโยบายเปนเอกสาร แตไมชัดเจนในบางขอ และ

ไมมีการเผยแพรใหบุคลากรไดรับทราบ 
 

2 

คําถาม มีนโยบายเปนเอกสาร แตไมไดลงนาม และไมไดรบั

การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง มีการเผยแพรให

บุคลากรไดรับทราบ แตไมท่ัวถึง 
 

3 

องคกรมีนโยบายพลังงานเปนเอกสารลงนามและไดรับการ

สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง มีการเผยแพรใหพนักงาน

รับทราบอยางท่ัวถึง และปฏิบัติตามนโยบาย 
 

4 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 
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(ก) 

 

 
(ข) 

รูปท่ี 3.6 ตัวอยางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนของโรงงานตัวอยาง 

รักษาให 

ย่ังยืน 

กําหนดนโยบาย 

เพ่ือปรับปรุง 

 

  

      

  

 

  

  

  

  

 

    

 

 

 

 

   

  

  

   

 

   

       

U-Shaped
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

ตารางที่ 3.3   ลักษณะเสนแบบตาง ๆ และการวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

ลักษณะเสน รายละเอียด การวิเคราะห 

1.  High Balance 

 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกวา 3 ระบบการจัดการดีมาก เปาหมายคือรักษาใหยั่งยืน 

2. Low Balance 

 

ทุกประเด็นคะแนนนอยกวา 3 ตองมีการพัฒนาในทุกประเด็นอยางเรงดวน 

3. U-Shaped  

 

2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนสูง

กวาประเด็นอ่ืน ๆ 

ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงิน

ลงทุนท่ีดี แตตองพัฒนาในดานอ่ืน ๆ เชน การกระตุน

และการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน การจัดทําระบบ

ขอมูลขาวสารดานพลังงาน เปนตน 

4. N-Shaped 

 

2 ประเด็นดานนอกมีคะแนนต่ํา

กวาประเด็นอ่ืน ๆ 

การสรางแรงจูงใจ และการจัดทําระบบขอมูลขาวสารท่ี

ดี ไมชวยทําใหการจัดการพลังงานประสบผลสําเร็จ 

เพราะไม มีการ กําหนดนโยบาย ท่ีดี  และไม มีการ

สนับสนุนเงินลงทุนหรือสนับสนุนเงินลงทุนนอยมาก 

5. Trough 

 

1 ประ เ ด็น มีคะแนนต่ํ า กว า

ประเด็นอ่ืน 

ประเด็นท่ีลาหลัง เชน การกระตุนและสรางแรงจูงใจ 

หรือระบบขอมูลขาวสาร เปนตน อาจทําใหระบบการจัด

การพลังงานไมกาวหนาเทาท่ีควร 

6. Peak 

 

1 ประ เด็ น มีคะแนนสู งกว า

ประเด็นอ่ืน 

ความสําเร็จในประเด็นท่ีคะแนนสูงสุด เชน การกระตุน

และการสรางแรงจูงใจ หรอืระบบขอมูลขาวสาร เปนตน 

อาจเปนการสูญเปลาเพราะประเด็นอ่ืน ๆ ยังลาหลังมาก 

ทําใหระบบไมกาวหนา โดยเฉพาะในดานนโยบายและ

การลงทุน 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกวาท่ีมี

คะแนนสู ง กว าห รื อต่ํ า ก ว า

คาเฉลี่ย 

ตองรีบพัฒนาประเด็น ท่ี มีคะแนนต่ํา ใหสู ง ข้ึนกวา

คาเฉลี่ยโดยเร็ว 
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3.5.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคคลตาง ๆ ท่ีมีตอการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องตน  

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําการประเมินสถานการจัดการพลังงานเบื้องตน และใหการสนับสนุน

ทรัพยากรท้ังงบประมาณและกําลังคนท่ีจําเปนตอการดําเนินการ 
 

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใชตารางประเมินสถานภาพการจัดการดานพลังงาน 

2. วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน 
 

หนาท่ีของพนักงาน 

1. ใหความรวมมือในการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

2. ใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นในข้ันตอนการประเมินสถานภาพการจัดการดานพลังงาน 
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3.6 ข้ันตอนท่ี 3  นโยบายอนุรักษพลังงาน 

3.6.1 ขอกําหนด 

“ขอ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอาจต้ัง

คณะทํางานเพ่ือชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 

นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชในโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมนั้น 

(3) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษและการจัดการพลังงาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน โดย

ปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือให

บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได” 
 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

3.6.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอกําหนด 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกํากับดูแลใหมีการดําเนินการจัดการดาน

พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอยางเปนรูปธรรม จริงจัง และมีความตอเนื่อง ท้ังนี้ตองดําเนินการ 

ดังนี้ 

• กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

• เผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรในองคกรรับทราบและปฏิบัติ

ตามนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร 
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นโยบายอนุรักษพลังงาน ท่ีจัดทําข้ึนนั้นตองมีเนื้อหาหรือขอความท่ีชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนด    

(ดูหัวขอ (1)) โดยตองเขียนเปนลายลักษณอักษรและจัดทําเปนเอกสารท่ีสมบูรณ และตองลงลายมือช่ือโดย

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง เพ่ือแสดงเจตจํานงในการจัด

การพลังงาน และใชในการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน  

เม่ือกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเปนท่ีเรียบรอยแลว เจาของ

โรงงานควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการเผยแพรนโยบาย

อนุรักษพลังงานในรูปแบบตาง ๆ (ดูหัวขอ (2)) ใหกับพนักงาน ลูกจางและ

บุคลากรทุกระดับในองคกรรับทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม

นโยบายอนรุักษพลังงาน 

(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษพลังงาน  

    นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมจัดทําข้ึนนั้น ตองมีเนื้อหาและสาระสําคัญอยางนอยตองมี 

                       รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1.1) ขอความระบุวา “การอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน” หรือเปน

ภาระหนาท่ีสวนหนึ่งขององคกร เพ่ือเปนการแสดงขอผูกมัด และความรับผิดชอบดาน

การใชพลังงานขององคกร 

(1.2) ขอความท่ีบงบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช ซ่ึงมี

ความหมายวา นโยบายอนุรักษพลังงานจะตองใหความสําคัญใหเหมาะสม สอดคลองกับ

ลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช เชน องคกรมีการใชพลังงานในการผลิตสูงซ่ึงเปน

ตนทุนหลักสวนหนึ่ง ดังนั้นนโยบายอนุรักษพลังงานควรเปนนโยบายหลักและให

ความสําคัญสูง เพ่ือใหเหมาะสมกับปริมาณพลังงานท่ีใช เปนตน 

(1.3) ท่ีบงบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและการจัด

การพลังงาน เชน องคกรตองดําเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน 

(1.4) ขอความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

เชน องคกรจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานอยางตอเนื่อง

เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และเทคโนโลยท่ีีใช เปนตน 

(1.5) ขอความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรใหมีอยางพอเพียงในการดําเนินการ

ตามวิธีการจัดการพลังงาน  หมายความวา องคกรตองมีการสงเสริมและใหการ

สนับสนุนท้ังทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดําเนินการจัดการพลังงานอยาง

เหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
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(2) การดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธนโยบายอนุรักษพลังงาน  

เม่ือองคกรมีนโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเปนรูปธรรม เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมตองทําการเผยแพรและประกาศแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร

และประชาสัมพันธซ่ึงอาจทําไดโดยการติดประกาศ การจัดทําเปนเอกสารแจกใหกับพนักงานทุกคน การใชเสียง

ตามสาย หรือการสงนโยบายอนุรักษพลังงานใหกับหัวหนางานในทุกแผนกโดยตรง ท้ังนี้คณะทํางานอาจจัดทํา

เอกสารรายชื่อของพนักงานทุกคนในองคกรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไวเปนหลักฐาน 

นอกจากการเผยแพรและประชาสัมพันธ เจาของหรือผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนมี

สวนรวมในการใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ รวมท้ังควรใหมีการทบทวนเปนระยะ ๆ เพ่ือใหแนใจวานโยบาย

อนุรักษพลังงานท่ีกําหนดข้ึนนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับองคกร 

 
 

(3) ข้ันตอนในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

(3.1) คณะทํางานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม เพ่ือจัดทํา      

นโยบายอนุรักษพลังงาน ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเริ่มนําวิธีการจัด

การพลังงานมาใชในองคกรเปนครั้งแรก จําเปนตองนําผลประเมินสถานภาพการจัด

การพลังงานเบื้องตนมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย สวนในกรณีท่ีโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยูกอนแลว ใหนําผลการทบทวนและวิเคราะห

ผลการดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานปท่ีผานมา มาประกอบการกําหนดนโยบาย 

(3.2) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกรตองครอบคลุมรายละเอียดตามหัวขอ (1) 

เปนอยางนอย 

(3.3) เม่ือไดขอสรุปนโยบายอนุรักษพลังงานแลว คณะทํางานตองเก็บรวบรวมขอมูลหรือเอกสาร

ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการประชุม ซ่ึงอาจเปนรายงานการประชุมก็ได โดยตองมีรายชื่อ

ผูเขารวมประชุม และขอสรุปท่ีเกิดจากการประชุม และจัดทําเปนเอกสารนโยบายเพ่ือ

นําเสนอเจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูงลงลายมือ

ชื่อในนโยบายตอไป 
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(3.4) คณะทํางานแถลงนโยบายอนุรักษพลังงานตอพนักงาน ซ่ึงอาจทําไดโดยการติดปายประกาศ

นโยบายอนุรักษพลังงานหนาประตูทางเขาองคกรและบอรดประกาศขาวสาร (ดูตัวอยาง

ประกาศในรูปท่ี 3.7) และควรจัดใหมีการบรรยายเก่ียวกับนโยบายอนุรักษพลังงานในการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหมทุกครั้ง เพ่ือใหพนักงานทุกคนไดทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงค

ของนโยบายอนุรักษพลังงาน ทําใหเกิดการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

(3.5) ภายหลังการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน ควรจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอนโยบายท่ีกําหนดข้ึน ท้ังนี้อาจทําโดยออกแบบสํารวจความคิดเห็นหรือจัด

ประชุมภายในองคกร แลวนําผลสํารวจท่ีไดเสนอตอท่ีประชุมทบทวนกับคณะผูบริหาร เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายท่ีกําหนดข้ึนกับสถานการณดานพลังงานในปจจุบัน

ขององคกร  
 

3.6.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรตาง ๆ ท่ีมีตอการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน  
 

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

1. กํากับใหมีการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเปนเอกสาร และลงลายมือชื่อ 

2. ควบคุมและดูแลใหมีการประกาศนโยบายอนุรักษพลังงานอยางเปนทางการ ใหพนักงานทุกคน     

รับทราบและปฏิบัติตาม  
 

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน และจัดทํานโยบายเปนเอกสารท่ีสมบูรณ 

2. ดําเนินการประกาศและเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานโดยวิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เชน    

แถลงการณ ติดประกาศ ทําโปสเตอร ประชุม หรือฝกอบรม เปนตน 
 

หนาท่ีของพนักงาน 

1. รับทราบนโยบายอนุรักษพลังงาน 

2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงาน 

3. แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอนโยบายอนุรักษพลังงาน 
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ประกาศ 
 

นโยบายอน ุรักษพลังงาน 
 

บร ิษ ัท ศร ีสยาม จําก ัด ไดด ําเน ินก ิจการผล ิตยางรถยนต เพ่ือจําหนายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 

2525 เน ื่องจากในภาวะปจจ ุบ ัน ประเทศชาต ิกําลังประสบปญหาดานพลังงาน ซ ึ่งเปนปญหาท่ีม ีความส ําค ัญและมี ผลกระทบ 

ตอการด ํารงช ีวิตของพน ักงานและเศรษฐก ิจของชาต ิเปนอยางมาก ด ังน ั้นทางบร ิษ ัทฯ จ ึงไดด ําเน ินการน ํา ระบบการจ ัด

การพลังงานมาประย ุกตใชภายในบร ิษ ัท ตั้งแตป พ.ศ.2550 ท้ังน ี้บร ิษ ัทเล็งเห็นวา การอนุร ักษพลังงานเปน ส ิ่งส ําคัญและเปน 

หนาท่ีของพน ักงานทุกคนท่ีตองรวมมือก ันดําเน ินการจ ัดการพล ังงานอยางตอเน ื่องใหคงอย ูตอไป 

ด ังน ั้นบร ิษ ัทฯ จ ึงไดก ําหนดนโยบายอน ุร ักษพล ังงานเพ่ือใชเปนแนวทางการด ําเน ินงานดานพล ังงานและเพ่ือ 
สงเสร ิมการใชพล ังงานใหเก ิดประส ิทธ ิภาพและเก ิดประโยชนส ูงสุด ท้ังน ี้บร ิษ ัทฯ จ ึงก ําหนดนโยบายอน ุร ักษพล ังงาน ดังตอไปน ี้ 

1. บร ิษ ัทจะด ําเนินการและพ ัฒนาระบบการจ ัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุร ักษพลังงาน เปนสวน

หน ึ่งของการดําเน ินงานของบริษัทฯ สอดคลองก ับกฎหมายและขอก ําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก ี่ยวของ 

2. บร ิษ ัทจะด ําเนินการปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพการใชทร ัพยากรพลังงานขององคกรอยางตอเน ื่องและเหมาะสม ก ับธุรก ิจ 

เทคโนโลยีท่ีใช และแนวทางการปฏ ิบัติงานท่ีดี โดยตั้งเปาหมายท่ีจะลดการใชพลังงานลงรอยละ 2 ของการใชพล ัง

งานตอหนวยผลติภณัฑในปท่ีผานมา 

3. บริษัทจะก ําหนดแผนและเปาหมายการอน ุรักษในแตละป และส ื่อสารใหพนักงานท ุกคนเขาใจและปฏ ิบ ัต ิได 

อยางถ ูกตอง 
4. บร ิษ ัทถือวาการอนุร ักษพลังงานเปนหนาท่ีความร ับผ ิดชอบของเจาของ ผูบร ิหาร และพนักงานของบร ิษ ัทฯ ท ุกระด ับ

ท่ีจะใหความรวมม ือในการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการ ท่ีก ําหนด ต ิดตามตรวจสอบ และรายงานตอ คณะทํางานดาน

การจ ัดการพล ังงาน 

5. บร ิษ ัทจะใหการสน ับสน ุนท่ีจ ําเปน รวมถ ึงทร ัพยากรดานบ ุคลากร ดานงบประมาณ เวลาในการท ํางาน การฝก 

อบรม และการมสีวนรวมในการน ําเสนอขอคิดเห ็นเพ่ือพัฒนางานดานพล ังงาน 

6. ผูบร ิหารและคณะท ํางานดานการจดัการพล ังงานจะทบทวนและปร ับปร ุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการ ดําเน ิน

งานดานพล ังงานทุกป 
 

จ ึงประกาศมาเพ่ือทราบและถ ือปฏ ิบัติโดยท่ัวก ัน 

 
ประกาศ ณ ว ันท่ี ................................................... 

ลงช ื่อ ..................................................................... 
(..........................................................) 

ตําแหนง ...(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับส ูง)... 

 

รูปท่ี 3.7 ตัวอยางประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน 

 

 

 

 

..................
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3.7 ข้ันตอนท่ี 4  การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 

3.7.1 ขอกําหนด 

“ขอ 6 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา : กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

3.7.2 ขอแนะนํา 

วัตถุประสงคของข้ันตอนนี้เปนการคนหาศักยภาพขององคกรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช

พลังงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน  

โดยเริ่มจากการเก็บขอมูล ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน และประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ กลาวคือ

เปนการมุงเนนไปยังกระบวนการและอุปกรณท่ีมีการใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูง วามีการใชพลังงานไดอยางคุมคา

และเปนไปตามขอกําหนดท่ีควรจะเปนของแตละอุปกรณหรือไม หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางใน

การกําหนดเปาหมายและวางแผนงานดานการอนุรักษพลังงานตอไป 

ประโยชนท่ีไดจากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษพลังงานขององคกร ก็คือ 

ก. เปนดัชนีในการบงบอกถึงตนทุนทางพลังงานสําหรับสินคาหรือการบริการ 

ข. ใชเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพลังงานไมวาจะเปนการเปรียบเทียบการใชพลังงานของ     

องคกรในอดีตกับปจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใชพลังงานเบื้องตนกับโรงงานประเภทเดียวกัน 

ค. ใชกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน  

ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

(1) รวบรวมขอมูลการผลิต การบริการ และการใชพลังงานของทุกฝายหรือแผนกท่ีเก่ียวของกับ

การใชพลังงาน โดยเปนขอมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปท่ีผานมา และจัดทํา

ขอมูลดังกลาวเปนภาพรวมขององคกร 

(2) การตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานขององคกร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

(2.1) การประเมินระดับองคกร 

เปนการประเมินการใชพลังงานท้ังองคกร ไมแยกเปนหนวยงานหรืออุปกรณ โดยข้ันแรก

ตองทราบขอมูลของระบบไฟฟาขององคกรท่ีใช มีอัตราการใชไฟฟาประเภทใด (อัตรา

ปกติ TOD หรือ TOU) จํานวนและขนาดหมอแปลงท่ีติดตั้งแลวจึงเก็บขอมูลการใช

พลังงานในรอบปท่ีผานมาตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิล

คาไฟฟา ปริมาณการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน รวมท้ังคํานวณหาสัดสวนการใช

พลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงแยกตามระบบการใชพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม (ระบบแสงสวาง ปรับอากาศ การทําความเย็น อัดอากาศ การผลิต อ่ืน ฯลฯ) 
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การประเมินแบบนี้สามารถใชประโยชนได 2 รูปแบบ 

ก. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานในอดีต เชน องคกรใชพลังงานมากข้ึน นอยลง 

หรือเทาเดิม เม่ือเทียบกับปท่ีผานมาซ่ึงมีกําลังการผลิตเทาเดิม เปนตน 

ข. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานของโรงงานหรืออาคารอ่ืน ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี

คลายกันหรือขนาดใกลเคียงกัน (ถามี) 

(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือการบริการ  

เปนการเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของการผลิตสินคาหรือการบริการ ทําไดโดยการ

หาคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงาน

ตอปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชพลังงาน ดังนี้ 

สําหรับโรงงานควบคุม ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชพลังงานคือ หนวยผลผลิต เชน 

น้ําหนักของเสนใย ในกรณีท่ีโรงงานเปนโรงงานปนเสนดาย เปนตน 

สําหรับอาคารควบคุม ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชพลังงานอาจเปน จํานวนหองพักท่ี

จําหนายไดในกรณีของโรงแรม หรือ จํานวนของผูใชบริการของโรงพยาบาล หรือพ้ืนท่ีใชสอย (ตารางเมตร) ใน

กรณีของอาคารท่ัวไป เปนตน 

(2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก  

เปนการประเมินประสิทธิภาพ 

ของอุปกรณหรือเครื่องจักรหลักแตละตัวโดยการ

ประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญในกระบวนการ

ผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม โดยการตรวจวัดหาขอมูลปริมาณการใช

พลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคา

ประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแตละ

เครื่องจักร/อุปกรณหลัก ท่ีมีการใชในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม 

ท้ังนี้ การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามบทนี้ 

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดอยูใน ภาคผนวก จ 

ในสวนรายละเอียดการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานศึกษาเพ่ิมเติมไดจากคูมือการจัดทํารายงาน

การจัดการพลังงาน ซ่ึงจัดทําโดย พพ. 
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3.7.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรตาง ๆ ท่ีมีตอการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตาม

ประกาศกระทรวงฯ 
 

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  

กํากับ ดูแล และใหการสนับสนุนในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. รวบรวมและจัดทําขอมูลการใชงานของอาคาร ขอมูลการผลิต และการใชพลังงานสําหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปท่ีผานมา 

2. ประเมินหาคาการใชพลังงานจําเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคาร

ควบคุม) 

3. จัดทําแบบบันทึกการใชพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณหลักท่ีมีนัยสําคัญของการใชพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใชพลังงาน คาประสิทธิภาพหรือ

สมรรถนะการใชพลังงาน และคาปริมาณการสูญเสียพลังงาน  
 

หนาท่ีของพนักงาน 

ใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูลการใชพลังงาน และการประเมินการใชพลังงาน 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

3.8 ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม

และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

3.8.1 ขอกําหนด 

“ขอ 7 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงานของพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม หรือ

กําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผล

ท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการใหความรูและ

สรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางท่ัวถึง” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

3.8.2 ขอแนะนํา 

วิธีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 

หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพ่ือคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน เจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานเพ่ือนําไปสูการกําหนดเปาหมายการ

อนุรักษพลังงาน และรวมท้ังจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหมีแผนงานท่ีจะดําเนินการใหบรรลุสูเปาหมายท่ี

กําหนดไวไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพ่ือ

เปนการเสริมสรางความรู และกระตุนใหพนักงาน ลูกจางและบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ดําเนินการอนุรักษพลังงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนฯ ท่ีกําหนดไว 

เม่ือดําเนินการจัดทําเปาหมายและแผนดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว เจาของโรงงานควบคุมและ

เจาของอาคารควบคุมตองเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการท่ี

เหมาะสม ใหพนักงาน ลูกจาง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางท่ัวถึง 

ท้ังนี้ โดยมีขอแนะนําในการดําเนินการดังนี้ 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

(1) การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานหรือมาตรการท่ีชวยแกไขปญหาเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ อาจใชหลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือท่ีในบางครั้งเรียกวา 

“Fishbone Diagram” เปนแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลท่ีไดรับ (Effect) คืออุปกรณ

ประสิทธิภาพต่ําเปนหัวปลาอยูทางขวามือ (รูปท่ี 3.8) และพิจารณาทีละประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ วิธีการทํางาน วัสดุท่ีใช และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเปน

สาเหตุท่ีทําใหมีการใชพลังงานสูงไดจึงไมควรละเลย เม่ือทราบสาเหตุท่ีกอใหเกิดการใชพลังงานสูงกวาเกณฑแลว 

ลําดับถัดไปคือการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เชน หากหนึ่งในสาเหตุท่ีทําใหคา SEC ของ Air Compressor สูง

กวาคาเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศท่ีใช (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการท่ีควรกําหนดคือการปรับปรุงใหอากาศ

ใชมีอุณหภูมิท่ีลดลง ซ่ึงอาจทําโดยปรับปรุงระบบการถายเทความรอนของ Compressor House ก็ได เปนตน  

รูปท่ี 3.9 แสดงแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีกําหนดใหองคกรท่ีนําระบบการจัดการพลังงาน

มาประยุกตใชตองพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงรวมถึง 

เคร่ืองจักร/อุปกรณ์   วธีิการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

วสัดุทีใ่ช้        พนักงาน 

สาเหตุท่ีอาจเปนไป 

ผลที่ไดรับ 

(Effect) 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

(1.1) การใชระบบปจจุบันท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย 

• ควบคุมการทํางานแนวทางเดิมใหดีข้ึนโดยการใช Standard Operating Procedures 

(สาเหตุท่ีพบจากการทํา Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน) 

• การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก Best Practices  (สาเหตุท่ีพบจากการ

ทํา Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการทํางาน) การปรบัปรุงงานซอมบํารุง โดย

พิจารณาใหประยุกตองคประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance 

(TPM) ซ่ึงประกอบดวย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, 

Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance ท้ังนี้ องคกรไม

จําเปนตองประยุกตใชท้ัง 4 องคประกอบ หากแตควรนําองคประกอบท่ีเหมาะสมกับ

สภาพ/ความพรอมมาใช (สาเหตุท่ีพบจากการทํา Cause – and - Effect Analysis คือ 

เครื่องจักร/อุปกรณ) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุท่ีพบจากการ

ทํา Cause - and - Effect Analysis คือวัสดุท่ีใช) 
 

(1.2) การปรังปรุงส่ิงท่ีมีอยู เชน การปรับสภาพของ Compressor House เพ่ือให Air Intake   

มีอุณหภูมิลดลง เปนตน 

(1.3) การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู เชน การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหมท่ีมีประสิทธิภาพ 

สู งกว าของเดิมเ พ่ือช วยดึ งค าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององคกร เปนต น
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9  แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 

การปรับเปล่ียนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก  
Best Practices 

การควบคุมการทํางาน (ลักษณะเดิม) โดยใช 
Standard Operating Procedures (SPO) 
 

การปรับปรุงงานซอมบํารุง  
(Total Productive Maintenance) 

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
(Process Efficiency Improvement) 

Preventive Maintenance 

Corrective Maintenance 

Maintenance 

Breakdown Maintenance 

ปรับอุปกรณ 

ปรับสภาวะแวดลอม 

การเปล่ียนเปนอุปกรณใหมท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา 

การติดตั้งอุปกรณใหมเพ่ือใหประสิทธิภาพระบบโดยรวมสูงขึ้น 

การใชระบบปจจบุันใหเกดิประโยชนสูงสดุ 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งทีมี่อยู (Major Replacements) 

การปรับปรุงสิ่งทีมี่อยู (Minor Changes) 

มาตรการอนุรักษ
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

(2) การกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

จากมาตรการอนุรักษพลังงานตาง ๆ ท่ีกําหนดตามแนวทางท่ีกลาวไปแลวในขอ (1) องคกร

ตัดสินใจกําหนดเปาหมายในการอนุรักษพลังงานเพ่ือใชเปนหลักในการประเมินความสําเร็จในการกําหนดเปาหมาย

มีอยู 3 แนวทาง ไดแก  
 

 แนวทางท่ี 1 ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดเปาหมายโดยไมไดพิจารณาขอมูลในอดีต  

การกําหนดเปาหมายโดยวิธีนี้เปนการกําหนดทิศทางและจุดหมายเพ่ือใหองคกร

ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการบรรลุสู เปาหมายดังกลาว       

ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจจะไมสามารถบรรลุสูจุดหมายท่ีตั้งไวท้ังหมด แตองคกรก็จะ

ไดรับผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนสวนหนึ่งจากความพยายามดังกลาว 
 

แนวทางท่ี 2 การใชคาต่ําสุดของอุปกรณ หรือการใชพลังงานท่ีองคกรเคยทําได หรือการ

ใชคาตํ่าสุดในแผนภูมิท่ีไดจากความสัมพันธระหวางระดับพลังงานท่ีใชกับตัว

แปร (driver) ตัวอยางเชน แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางระดับพลังงานท่ีใช

กับปริมาณไอน้ําท่ีผลิตไดดังแสดงในรูปท่ี 3.10 เสนทึบเปนคาเฉลี่ยระดับการใช

พลังงานในอดีตในขณะท่ีเสนปะเปนเสนตรงท่ีลากผานจุดการใชพลังงานท่ีต่ําสุด 

และเปนเสนกําหนดเปาหมายอนุรักษพลังงานนั่นเอง   

รูปท่ี 3.10 แผนภูมิความสัมพันธระหวางพลังงานท่ีใชกับปริมาณไอน้ําท่ีผลิตได 

 

 

 

 

 

(ค่าเฉล่ีย) 

(เป้าหมาย) 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

 แนวทางท่ี 3 การใชขอมูลการวิเคราะหท่ีไดจากการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

(Benchmarking) : วิธีนี้เปนการใชคาท่ีดีในลําดับถัดไป เพ่ือนํามากําหนดเปน

เปาหมายของอุปกรณ ตัวอยางเชน จากผลการเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐาน 

ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต พบวาคาเฉลี่ยมาตรฐานของคาการใชพลังงาน

จําเพาะ (SEC) ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีคาเทากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะ

ท่ีคาท่ีดีท่ีสุดมีคาเทากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองคกรอาจกําหนดเปาหมายใหคา

การใชพลังงานจําเพาะท่ีตองการมีคาเทากับ 3.29 GJ/Ton เปนตน 

ในการจัดทําท้ังเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานนั้น คณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมนั้น อาจจัดใหมีการประชุม

รวมกับคณะผูบริหารและผูเก่ียวของเพ่ือระดมความคิดและ

ขอเสนอแนะ โดยการนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผล

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงรวบรวมหรือ

จัดทําข้ึนไวแลวในบทท่ี 4 มาใชพิจารณาประกอบการจัดทํา

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยในการจัดทํา

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวตองระบุถึงชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินการ มาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานเดิม รวมถึงเงิน

ลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการท่ีกําหนดไวเปาหมายการ

อนุรักษพลังงาน 

ซ่ึงจากสถิติขอมูลในการดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยการนํามาตรการจัดการพลังงานนี้มา

ทดลองใชกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางสวนท่ีผานมา ปรากฏวามีผลประหยัดจากมาตรการ

อนุรักษพลังงานจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเบ้ืองตนท่ีไมตองลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉล่ียอยางนอย

รอยละ 5-10 เทียบกับการใชพลังงานท้ังหมด ดังนั้นเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมควร

ตั้งเปาหมายอนุรักษพลังงานใหมีการประหยัดไดอยางนอยรอยละ 1 เทียบกับการใชพลังงานท้ังหมด 
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ตารางท่ี 3.4 ตัวอยางตารางสรุปเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงาน 

 

ลําดับท่ี มาตรการ 

เปาหมายการประหยดั 

รอยละ 

ผลประหยดั 

เงินลงทุน 

(บาท) 

ระยะเวลา 

คืนทุน 

(ป) 

ไฟฟา เช้ือเพลิง 

กิโลวัตต กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป บาท/ป ชนิด 
ปริมาณ  

(หนวย/ป) 

หนวย

เช้ือเพลิง 
บาท/ป 

 ดานไฟฟา                         

 

                      

 

                      

รวม                         

ดานความรอน                         

 

                      

 

                      

 รวม                         
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(3)  ว ิธีการจัดท ําแผนอน ุรักษพลังงาน 

ส ําหร ับการจ ัดท ําแผนอน ุร ักษพล ังงานน ั้น เน ื่องจากว ัตถ ุประสงคของการจ ัดใหม ีว ิธ ีการจ ัด 

การพล ังงานข้ึนในองคกรก ็เพ่ือใหบรรล ุเปาหมายอนุร ักษพล ังงานแลวย ังม ีว ัตถ ุประสงคเพ่ือใหเกิดการอน ุร ักษ 

พลงังานท่ียั่งยืน 

ท้ังน ี้ แผนอน ุร ักษพล ังงานท่ีดี ตองแสดงรายชื่อและว ัตถ ุประสงคของมาตรการท่ีจะด ําเน ินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ กลุมเปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดร ับจากการด ําเนินการ และผ ูร ับผิดชอบในการดำเน ิน 

มาตรการอน ุรกัษพลงังานแตละมาตรการ (ตัวอยางตารางสรุปแผนอน ุรกัษพลงังานแสดงในตารางท่ี 3.5) 
 

(4)  ว ิธีการจัดท ําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอน ุรักษพลังงาน 

ส ํ ําหร ั ับการฝกอบรมและก ิ ิจกรรมเพื่อสงเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษพล ั ังงานควรจะตองประกอบดวย 

รายละเอ ี ียดเกี่ยวก ั ับชื่อหล ั ักส ู ูตรการฝกอบรมหร ื ือก ิ ิจกรรมเพื่อสงเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษพล ั ังงาน กลุ ุมเปาหมายของ  

ผ ู ูอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม และผ ู ูร ั ับผ ิ ิดชอบในการฝกอบรมแตละหล ั ักส ู ูตรหร ื ือก ิ ิจกรรมเพื่อสงเสร ิ ิม   

การอน ุ ุร ั ักษพล ั ังงาน (ต ั ัวอยางตารางสร ุ ุปแผนการฝกอบรมและก ิ ิจกรรมสงเสร ิ ิมการอน ุ ุร ั ักษพล ั ังงาน แสดงใน

ตารางที  ี่ 3.6) 

ตารางท่ี 3.5  ตัวอยางตารางสรุปแผนอน ุรักษพลังงาน  
 
 

ล ําดับท่ี 

 
 

มาตรการ 

 
 

วัตถ ุประสงค 

ระยะเวลา

 

 
 

เงินลงท ุน 

(บาท) 

 
 

ผูร ับผดิชอบ เร ิ่มตน 

(เดือน/ป) 

สิ้นสุด 

(เดือน/ป) 

       

       
 
 

ตารางท่ี 3.6  ตัวอยางตารางสรุปแผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมการอน ุรักษพลังงาน  
 
ล ําดับท่ี 

 
หล ักสูตร /ก ิจกรรม 

กล ุม  

ผูเขาอบรม 

เดือน  
ผูรับผิดชอบ 

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

                

                

 
 

รายละเอ ียดในการจ ัดท ําเปาหมายและแผนอน ุร ักษพล ังงาน แผนการฝกอบรมและก ิจกรรมเพ่ือสงเสริม

การอน ุรักษพลังงาน ศ ึกษาเพ่ิมเติมไดจากคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซ ึ่งจัดทําโดย พพ. 
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3.8.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรตาง ๆ ท่ีมีตอการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงาน รวมท้ังแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

กํากับ ดูแล และมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังแผนการ

ฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พรอมท้ังใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ 

และบคุลากรท่ีจําเปนตอการดําเนินการ  

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. กําหนดและจัดทําเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามขอกําหนด 

2. ดําเนินการวางแผนและจัดใหมีการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

3. กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การฝกอบรมและกิจกรรม 

4. ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม หรือผูเขารวมกิจกรรม พรอมท้ังจัดทําประวัติการฝกอบรมของ

พนักงานทุกคน 

5. เผยแพรแผนการฝกอบรมใหพนักงานทุกคนในองคกรรับทราบ 

หนาท่ีของพนักงานท่ีเกี่ยวของ 

 ใหความรวมมือกับคณะทํางานในการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานขององคกร รวมท้ัง

เขารวมฝกอบรม และกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับตนเอง 
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3.9 ข้ันตอนท่ี 6  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห

การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 

3.9.1 ขอกําหนด 
  

“ขอ 8 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผน

อนุรักษพลังงาน   

 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย  

   และแผนอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึนตามขอ 7 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช 

   กิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

3.9.2 ขอแนะนํา 

 ภายหลังจากท่ีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน ผานการอนุมัติจากเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม หรือผูบริหารสูงสุดแลว 

คณะทํางานมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ 

รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เพ่ือติดตามความกาวหนาของ

การปฏิบัติงานวามีการดําเนินการเปนไปตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในแผนงานหรือไม ซ่ึงหากมีความลาชาหรือการ

ปฏิบัติไมเปนไปตามเปาหมายและแผนงานท่ีวางไว คณะทํางานจะตองดําเนินการคนหาสาเหตุวาทําไมการ

ดําเนินงานจึงไมประสบผลตามท่ีไดวางไว พรอมท้ังหาแนวทางแกไขในการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงใหการทํางาน

บรรลุตามเปาหมาย เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงตอไป 
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะห

การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน คณะทํางานควรดําเนินการดังนี้ 

(1) ควบคุมใหมีการดําเนินมาตรการตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ

ฝกอบรมฯ โดยการใหผูรับผิดชอบในแตละมาตรการรายงานผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหาและ

อุปสรรคอยางสมํ่าเสมอ โดยการรายงานความกาวหนาอาจระบุในรูปของเปอรเซ็นตของผลสําเร็จ

ในการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดําเนินการ ในกรณีท่ีมีความจําเปน 

(2) ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละแผนงานหรือแตละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ

พลังงานและแผนการฝกอบรมฯ ท่ีกําหนดไว 

(3) หากมาตรการใดมีการดําเนินการลาชาไมเปนไปตามแผน ตองวิเคราะหหาสาเหตุท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายอาจใชวิธี ท่ี เรียกวาไดอะแกรมแบบกางปลา (Fishbone 

Diagram) ในการหาสาเหตุ (ตัวอยางดังรูปท่ี 3.11) เพ่ือหาแนวทางแกไขและสรุปผลท่ีคาดวาจะ

เกิดข้ึนไวในรายงานผลการดําเนินงานตอไป 

(4) สําหรับมาตรการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว คณะทํางานตองจัดใหมีการดําเนินการ

ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนฯ ท้ังนี้อาจมอบหมายใหพนักงานท่ี

รับผิดชอบมาตรการนี้เปนผูควบคุมการตรวจสอบ และสงผลการตรวจสอบใหกับคณะทํางาน อีกที

หนึ่ง 

(5) การตรวจสอบและการวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดังกลาว ให

รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะหกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยควรทําเปน

ประจําอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และจัดทําเปนรายงานเสนอใหเจาของโรงงานควบคุมและ

เจาของอาคารควบคุมทราบโดยในรายงานดังกลาวตองประกอบดวย 

• ผลสร ุปการต ิดตามการด ําเนินการของมาตรการอนุร ักษพล ังงาน โดยระบ ุชื่อมาตรการอนุร ักษ 

พล ังงาน สถานภาพการด ําเน ินงาน และปญหาและอ ุปสรรคในการด ําเน ินงาน (ต ัวอยางตารางสร ุปผลการ 

ติดตามการดําเน ินการตามแผนอน ุรกัษพลงังานแสดงอยูใน ตารางท่ี 3.9) 
 

• ผลการตรวจสอบและว ิเคราะหการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการอน ุร ักษพล ังงานแยกตามมาตรการ 

ดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยระบ ุชื่อมาตรการอน ุร ักษพล ังงานท่ีด ําเน ินการแตละมาตรการ 

ระยะเวลาการด ําเนินการแตละมาตรการตามแผนอนุร ักษพล ังงานและระยะเวลาท่ีเก ิดข้ึนจร ิง สถานภาพการ 

ด ําเน ินงานท่ีเก ิดข้ึนจร ิง เง ินลงท ุนตามแผนและเง ินลงท ุนท่ีเก ิดข้ึนจร ิง ผลการอน ุร ักษพล ังงานตามแผนและ       

ท่ีเก ิดข้ึนจร ิง ปญหาและอ ุปสรรคในระหวางการด ําเน ินการ ความค ิดเห ็นและขอเสนอแนะ (ต ัวอยางตารางผล

การตรวจสอบและว ิเคราะหการปฏ ิบ ัต ิตามเปาหมายและแผนอน ุร ักษพล ังงานส ําหร ับ มาตรการอน ุร ักษพลังงาน

แสดงอยูใน ตารางท่ี 3.7 และ ตารางท่ี 3.8) 
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• ผลสรุปการติดตามการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พล ังงาน โดยระบ ุชื่อหล ักส ูตรการฝกอบรมหร ือก ิจกรรมเพ่ือสงเสร ิมการอน ุร ักษพล ังงาน สถานภาพการ 

ด ําเนินการ ปญหาและอ ุปสรรคในการด ําเน ินการ (ถาม ี) และจ ํานวนผ ูเขาอบรม (ต ัวอยางตารางสร ุปสถานภาพ 

การดําเน ินงานตามหลกัส ูตรการฝกอบรมและก ิจกรรมสงเสริมการอน ุรกัษพลงังานแสดงอยูใน ตารางท่ี 3.10) 

รายละเอ ียดในการจ ัดท ํารายงานผลการตรวจสอบและว ิเคราะหการปฏ ิบ ัต ิตามเปาหมาย

และ แผนอน ุร ักษพล ังงาน รวมท้ังแผนการฝกอบรมและก ิจกรรมเพ่ือสงเสร ิมการอน ุร ักษพล ังงาน ศ ึกษา

เพ่ิมเต ิมไดจากคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลงังาน ซ ึ่งจัดทําโดย พพ. 

 

รูปท่ี 3.11 ตัวอยางไดอะแกรมแบบกางปลา 
 

3.9.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรตางๆ ท่ีมีตอการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และ

แผนการฝกอบรมฯ รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และ

แผนการฝกอบรมฯ 
 

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

กํากับและดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ รวมท้ัง

ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรมฯ 
  

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. ติดตามและควบคุมใหมีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมถึงแผนการฝกอบรมฯของ

ฝายหรือแผนกท่ีเก่ียวของ 

3. วิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไข หากเกิดปญหาในการดําเนินการ 

ดําเนิน

มาตรการ

ล่าช้า

พนักงาน

เครื�องจกัร

วิธทีาํงาน

วัตถุดิบ

ขาดความรู้
ไม่ให้ความร่วมมือ

อยู่ระหวา่ง

การสั�งซื �อ

ขาดการวางแผน

อยู่ระหวา่ง

การซอ่มบํารุง

มีผลกระทบตอ่

กระบวนการผลิต

ขาดงบประมาณ ขาดบคุลากร
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4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนการอนุรักษ

พลังงาน รวมถึงแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และรายงานให

ผูบริหารทราบ  

 หนาท่ีของพนักงาน 

ใหความรวมมือกับคณะทํางานในการตรวจสอบการดําเนินการตามเปาหมายและแผน สําหรับผูท่ีมี

หนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และรายงานความกาวหนาของการดําเนินการใหคณะทํางานทราบเปน

ระยะ 
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ตารางท่ี 3.7 ตัวอยางตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟา 

ระยะเวลาดําเนินการ 
สถานภาพ 

การดําเนินการ 

เงินลงทุน 
ผลการอนุรักษพลังงาน 

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง 

ตามแผน 
ที่เกิดขึ้นจริง 

ตามแผน ลงทุนจริง ไฟฟา ไฟฟา 

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป 

                      

 

ตารางท่ี 3.8 ตัวอยางตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานความรอน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
สถานภาพ 

การดําเนินการ 

เงินลงทนุ 
ผลการอนุรักษพลังงาน 

ตามเปาหมาย ที่เกิดข้ึนจริง 

ตามแผน 
ที่เกิดข้ึนจริง 

ตามแผน ลงทุนจริง เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง 

ดําเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ (หนวย/ป) บาท/ป ชนิด ปริมาณ (หนวย/ป) บาท/ป 
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ตารางท่ี 3.9 ตัวอยางตารางสรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 

ลําดับท่ี มาตรการ สถานภาพการดําเนินการ หมายเหตุ 

    [  ] ดําเนินการตามแผน  

[  ] ไมไดดําเนินการ เน่ืองจาก................................................. 

[  ] ลาชา เน่ืองจาก……................................................………… 

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

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

  

  [  ] ดําเนินการตามแผน  

[  ] ไมไดดําเนินการ เน่ืองจาก................................................. 

[  ] ลาชา เน่ืองจาก……................................................………… 

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

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

  

 

ตารางท่ี 3.10 ตัวอยางตารางสรุปสถานภาพการดําเนินงานตามหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 

ลําดับท่ี ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม สถานภาพการดําเนินการ หมายเหตุ 

    [  ] ดําเนินการตามแผน  

[  ] ไมไดดําเนินการ เน่ืองจาก................................................. 

[  ] ลาชา เน่ืองจาก……................................................………… 

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

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

  

  [  ] ดําเนินการตามแผน  

[  ] ไมไดดําเนินการ เน่ืองจาก................................................. 

[  ] ลาชา เน่ืองจาก……................................................………… 

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

.................................................................................................. 
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3.10 ข้ันตอนท่ี 7  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

3.10.1 ขอกําหนด 

“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมิน

การจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ี

กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

3.10.2 ขอแนะนํา 

การปฏิบัติตามขอกําหนดในข้ันตอนท่ี 7 นี้ ใหพิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด

การพลังงานขององคกร เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินการท่ีผานมา องคกรควรจัดใหมีคณะผูตรวจ

ประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเพ่ือติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนวามีการ

ปฏิบัติงานตามแผน และดําเนินการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนหรือไม รวมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือจัดทําเปนรายงานการตรวจติดตามขององคกร สําหรับชวงเวลาและความถ่ีในการตรวจติดตามนั้นตอง

กําหนดใหเหมาะสมและสมํ่าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามนั้นสามารถกําหนดข้ึนเองโดยองคกร แตควร

ทําเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในสวนของคณะผูตรวจประเมินฯ นั้นตองเปนผูท่ีมีความรูและความเขาใจใน

วิธีการจัดการพลังงาน อีกท้ังตองมีความเปนกลางและเปนอิสระตอกิจกรรมท่ีจะทําการประเมินการดําเนินการ

ตรวจติดตามภายในควรกําหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินท่ีแนนอน 

ในการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานดานการจัดการพลังงานควร

ดําเนินการดังนี้ 

 

(1) ดําเนินการประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม เพ่ือจัดตั้งคณะ

ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร พรอมท้ังกําหนดวาระการทํางานของคณะ

ผูตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผูตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอยางนอย 2 คน 

ซ่ึงอาจประกอบดวยบุคคลท่ีมาจากภายนอกหรือภายในองคกรก็ได ท้ังนี้ แลวแตความ

เหมาะสมและอัตรากําลังคนขององคกรนั้น 
 

(2) เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ 

และเผยแพรใหพนักงานขององคกรรับทราบ (ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ อยู

ในรูปท่ี 3.12) 
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(3) ขอกําหนดของการจัดการพลังงานท่ีตองไดรับการตรวจประเมินมีหัวขอดังนี้  

ก. การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

ค. การมีนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษพลังงาน 

จ. การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังแผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน 

ฉ. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัด

การพลังงาน 

ซ. การทบทวนวิ เคราะห และแก ไข                                       

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

(4) การตรวจตดิตามและประเมินการจัด

การพลังงานของคณะผูตรวจประเมินฯ 

ตามขอ (3) ใหดําเนินการโดยการประเมิน 

ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐาน

ตางๆ ท่ีคณะทํางานดานการจัด

การพลังงานจัดทําข้ึนหรือจัดเก็บ 

เชน แผนการฝกอบรม เปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงาน การเขารับ

การฝกอบรมของพนักงาน และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพลังงาน เปนตน 

ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณหรือใหตอบแบบสอบถาม เปนตน การตรวจ

เอกสาร หลักฐานตาง ๆ จะเปนลักษณะของการตรวจวามีหรือไมมีเอกสารหลักฐาน และ

เอกสาร หลักฐานนั้นมีแลวครบถวนหรือไม พรอมท้ังคณะผูตรวจประเมินฯ ตองเสนอขอ

ปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีท่ีการดําเนินการจัดการพลังงานไมเปนไปตามวิธีการท่ี

กําหนด 
 

(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามขอ (4) เรียบรอยแลว คณะ

ผูตรวจประเมินฯ ตองทําการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน

ดังกลาว พรอมท้ังลงลายมือชื่อรับรองโดยประธานคณะผูตรวจประเมินฯ และจัดสงใหกับ

คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

รวมกันพิจารณาผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน เพ่ือทําการทบทวน วิเคราะหและ

แกไขขอบกพรอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้ันตอนท่ี 8 ตอไป 
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บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

 
รายละเอียดผลสรุปการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานดังกลาวท่ีคณะผูตรวจ

ประเมินฯ จัดทําข้ึนตามขอศึกษาเพ่ิมเติมไดจากคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซ่ึงจัดทําโดย พพ. 

          
 

3.10.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรตาง ๆ ท่ีมีตอการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัด

การพลังงาน  

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

1. แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรเปนลายลักษณอักษรและลงนาม   

ในคําสั่งแตงตั้ง 

2. กํากับ ดูแล ใหมีการดําเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการดําเนินการตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

2. นําผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง 

หนาท่ีของคณะผูตรวจประเมินฯ 

1. กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และแผนการดําเนินการตรวจประเมิน 

2. ดําเนินการตรวจประเมินตามแผนท่ีกําหนด 

3. ทําการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานใหกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและ

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม และผูบริหารระดับสูง 

หนาท่ีของพนักงาน 

เตรียมความพรอมและใหความรวมมือกับคณะผูตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินภายใน 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
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คําสั่งแตงตั้ง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล  จึงไดแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

1.  ............................................................. ประธาน 

2.  ............................................................. คณะทํางาน 

3.  .............................................................  คณะทํางาน 

4.  ............................................................. คณะทํางาน 

5.  ............................................................. คณะทํางานและเลขานุการ 

 

โดยคณะผูตรวจประเมินฯ ท้ังหมดมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด

การพลังงานภายในองคกรใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

พ.ศ.2552  

 

 ท้ังนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ...................... เปนตนไป 

 

ลงชื่อ..................................................... 

(...................................................) 

(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง) 
 

รูปท่ี 3.12 ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 
 

ตารางท่ี 3.11 ตัวอยางตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการตรวจสอบ 

ความถูกตองครบถวนตาม 

ขอกําหนด 
ขอควรปรับปรุง/  

ขอเสนอแนะ 
มี ไมมี ครบ ไมครบ 

1. คณะทาํงานดานการจัดการพลังงาน  1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ที่ระบ ุ

 โครงสราง อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทาํงาน  

     

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงานใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตางๆ  

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................       

2. การประเมินสถานภาพ การจดั

การพลังงานเบื้องตน  

1. ผลการประเมินการดาํเนินงานดานพลังงานทีผ่านมา โดยใช 

ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management 

Matrix)  

     

2. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................       

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน  1. นโยบายอนุรักษพลังงาน       

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานให

บุคลากรรับทราบดวยวิธีการตางๆ  

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................       
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

 

ตารางท่ี 3.11 ตัวอยางตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร (ตอ) 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน 

ผลการ

ตรวจสอบ 

ความถูกตองครบถวนตาม 

ขอกําหนด 
ขอควรปรับปรุง/ 

ขอเสนอแนะ 
มี ไมมี ครบ ไมครบ 

4. การประเมินศักยภาพการอนรัุกษพลังงาน  1. การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร       

2. การประเมินการใชพลังงานระดับผลิตภัณฑ/บริการ      

3. การประเมินการใชพลังงานระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ      

4. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................       

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงาน  

1. มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน       

2. แผนการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา       

3. แผนการอนุรักษพลังงานดานความรอน       

4. แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน       

6. การดําเนนิการตามแผนอนุรักษพลังงาน                

การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเป

าหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

1. ผลการดาํเนินการตามแผนอนรัุกษพลังงาน       

2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ

แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟา  
     

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ

แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานความรอน  
     

4. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรม             

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
     

5. อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................       
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
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ตารางท่ี 3.11 ตัวอยางตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร (ตอ) 

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน 
ผลการตรวจสอบ 

ความถูกตองครบถวนตาม 

ขอกําหนด 

ขอควรปรับปรุง/  

ขอเสนอแนะ 

มี ไมมี ครบ ไมครบ  

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด 

การพลังงาน  

1. คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน 

องคกร  

     

2. รายงานผลการตรวจประเมิน       

3. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................       

8. การทบทวน วิเคราะห และแกไข        

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  

1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน       

2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางแกไข ขอ

บกพรองของการจัดการพลังงาน  

     

3. อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................       

  

ลงชื่อ ………………....................................……  

( ………………………………………….. )  

ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  

วันที่ ................/.............................../.................. 
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3.11 ข้ันตอนท่ี 8  การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
3.11.1 ขอกําหนด 

“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมิน

การจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ี

กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษา” 

(ท่ีมา: กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552) 
 

3.11.2 ขอแนะนํา 

การดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 8 นี้ เปนการดําเนินการท่ีตอเนื่องมาจากข้ันตอนท่ี 7 โดยนําผลการ

ประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะหความเหมาะสม จุดออน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือ

การดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอการอนุรักษพลังงานขององคกร รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบาย

อนุรักษพลังงาน แผนฝกอบรม หรือเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เปน

ตน) ในกรณีท่ีพบอุปสรรคหรือปญหาในการดําเนินการ โดยคณะทํางานตอง

ทําการวิเคราะหหาสาเหตุวาเกิดจากขอบกพรองของการจัดการพลังงานวา

มาจากปจจัยภายในองคกร หรือเนื่องมาจากปจจัยภายนอก จากนั้นจึงหา

แนวทางแกไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหมใหเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน

อยางตอเนื่อง 

ในการประชุมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงานนั้นตองจัดข้ึนเปนประจํา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และกําหนดข้ึนในชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูเขาประชุมควรประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง 

ประธานและคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน รวมท้ังตัวแทนจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

บทท่ี 3 การจัดการพลังงาน 

 

ในการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองวิธีการจัดการพลังงาน คณะทํางานดานการจัด

การพลังงานควรดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดใหมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจงให

ผูรับผิดชอบดานพลังงานหรือตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงวัตถุประสงค รูปแบบ 

กําหนดเวลา และเขารวมประชุม 

(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการดําเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝายเขารวมแสดงความ

คิดเห็นและรับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรใหมีการเชิญผูเขารวมประชุมท้ังจากฝายบริหาร 

คณะทํางาน และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหนวยงานตาง ๆ 

(3) รวบรวมผลประเมินการดําเนินการจากหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร แลวทําการสรุปผลการ

ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน และรายงานใหเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกลาว ควรประกอบดวยผลการ

ทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานในแตละข้ันตอนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ วามี

ความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พรอมท้ังระบุขอบกพรองท่ีตรวจพบในกรณีท่ีเห็นวาสมควร

ตองมีการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาวท่ีเกิดในแตละข้ันตอนของ

การดําเนินการจัดการพลังงาน 

(4) ในระหวางการประชุมทบทวนและวิเคราะหวิธีการจัดการพลังงาน ผูบริหารควรเปดโอกาสให

ผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ท้ังในสวนท่ีเปนเชิงบวกและเชิงลบตอการ

ดําเนินการ โดยในกิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ ท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาวิธีการจัด

การพลังงานก็ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมตอไป สําหรับปญหาอุปสรรคหรือขอบกพรองท่ี

เกิดข้ึน ควรรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางในการแกไขท่ีเหมาะสม 

(5) ผูบริหารระดับสูงควรนําขอมูลท่ีไดจากการประชุมทบทวนฯ ไปใชในการปรับปรุงวิธีการจัด

การพลังงานใหดีข้ึน เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(6) เผยแพรและประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนรับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัด                       

การพลังงาน รวมท้ังแนวปฏิบัติในการทํางานเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซ่ึงไดจากการ

ประชุม  

        รายละเอียดผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนตามขอ

ศึกษาเพ่ิมเติมไดจากคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซ่ึงจัดทําโดย พพ. 
 

3.11.3 หนาท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรตาง ๆ ท่ีมีตอการทบทวน วิเคราะห และแกไข

ขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงาน 
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หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

1. ควบคุมใหมีการดําเนินการทบทวนผลการดําเนินวิธีการจัดการพลังงาน 

2. รวมทบทวน วิเคราะห และรับทราบ ผลการดําเนินการจัดการพลังงาน 

3. แสดงเจตจํานงใหมีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง  

หนาท่ีของคณะทํางาน 

1. รวบรวมขอมูลและสรุปผลการประเมินการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร 

2. ดําเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

เผยแพรและประชาสัมพันธผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติท่ีไดจากการประชุมใหพนักงาน

ทุกคนรับทราบ 

หนาท่ีของพนักงาน 

คัดเลือกผูแทนเขารวมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไขในสวนท่ีรับผิดชอบ 
 

3.12 การจัดสง รายงานการจัดการพลังงาน  
จากท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน กําหนดใหอาคารควบคุมและ 

โรงงานควบคุม จะตองดําเนินการจัดทําระบบจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน

ท่ีกําหนด และรวบรวมขอมูลปริมาณการใชพลังงานในปปจจุบัน เพ่ือจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน และจัดสง

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ภายในเดือนมีนาคม  ของปถัดไปเปนประจําทุกป โดยมี

ข้ันตอนหลักดังนี้ 

รูปท่ี 3.13 ข้ันตอนการจัดสงรายงานการจัดการพลังงาน 
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ตารางท่ี 3.12 ตัวอยางตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

ขั้นตอน 
ผลการทบทวน 

ขอบกพรองที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ 
เหมาะสม ควรปรับปรุง 

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน      

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน       

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน       

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน       

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน       

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบ  

และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  

     

7. การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลังงาน       
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บทที่ 4 

แนวทางการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
 เม่ือองคกรไดดําเนินการจัดการพลังงานในข้ันตอนท่ี 1-6 ตามบทท่ี 3 แลว การตรวจติดตามและ

ประเมินการจัดการพลังงานตามข้ันตอนท่ี 7 จะถูกดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

- เพ่ือประเมินวาองคกรมีการดําเนินการจัดการพลังงานไดสอดคลองตามกฎหมายไดถูกตอง

และครบถวนโดยมิไดเปนการตรวจเพ่ือจับผิดและเอาความผิดกับผูใด 

- เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการจัดการพลังงานใหมีความยั่งยืน

และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- เพ่ือใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาขององคกรนําผลท่ีไดจากการตรวจติดตามไป

ทําการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองตามข้ันตอนท่ี 8 ตอไป 

 โดยการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรท่ีดีและเปนระบบมีข้ันตอน

การดําเนินการ ดังรูปท่ี 4.1 และมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ข้ันตอนการดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

เจาของโรงงาน/อาคารควบคุม 
(องคกร) 

คณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร 

เจาของประชุมแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการ

จัดการพลังงานภายในองคกร (4.1) 

คณะผูตรวจฯ ตรวจสอบการปฏบิัตติามที่

กฎหมายกําหนด (4.4) 

เจาของลงลายมือชื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน

การจัดการพลังงานภายในองคกร (4.1) 

เผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน  

การจัดการพลังงานภายในองคกร (4.1) 

นําสรุปผลการตรวจตดิตามฯ เปนสวนหน่ึง

รายงานการจัดการพลงังานสงให พพ. 

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับ

การจัดการพลังงาน (รายงานฯ, หลักฐานตางๆ)  

การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากร (4.4) 

 

จัดทําสรปุผลการตรวจตดิตามฯ (4.5) 

ลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจฯ 

มีและ

ครบถวน

สิ้นสุด 

ทําการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง

รวมกับคณะทาํงานดานการจัดการพลงังาน 
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บทท่ี 4 แนวทางการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร     

หมายเหตุ   บทท่ี 4 ในคู มือนี้ เนื้อหาบางสวนจะใชคําอางอิง ดังตอไปนี้ เ พ่ือกระชับขอความและสื่อ

ความหมายไดชัดเจน 
 

1   โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม                       คําอางอิง “องคกร” 

2   คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน                       คําอางอิง   “คณะทํางานฯ” 

3   การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร   คําอางอิง   “การตรวจติดตามฯ” 

4   คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร       คําอางอิง   “คณะผูตรวจประเมินฯ” 

5   ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร    คําอางอิง   “ประธานคณะผูตรวจประเมินฯ 

6   ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร          คําอางอิง   “ผูตรวจประเมินฯ” 

7   ผูถูกตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร       คําอางอิง   “ผูถูกตรวจประเมินฯ” 
 

4.1 การแตงตั้งผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
 องคกรควรคัดเลือกและแตงตั้งผูตรวจประเมินฯ ท่ีประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 2 คน (ตาม

ประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม ขอ 15(1)) 

หรืออาจมีมากกวาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามขนาดขององคกร เพ่ือใหการตรวจติดตามฯ สามารถดําเนินการได

อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีขององคกร โดยผูตรวจประเมินฯ ตองมีความเปนกลางและเปนอิสระ

ตอกิจกรรมท่ีจะทําการตรวจติดตามฯ คือไมเก่ียวของกับกิจกรรมการดําเนินงานท่ีไปตรวจติดตามฯ ไมนําเรื่อง

สวนตัวมาเก่ียวของและไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง  

 และเพ่ือใหการตรวจติดตามฯ ดําเนินไปไดดวยดีคณะผูตรวจประเมินฯ ควรประกอบไปดวย

สมาชิกท่ีมีความรูความสามารถดังนี้ 

• มีความรูและเขาใจในวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ 

• มีความรูดานวิศวกรรมหรือดานอนุรักษพลังงานเพียงพอท่ีจะตรวจติดตามฯ ในข้ันตอนท่ี

เก่ียวของได 

 นอกจากนี้องคกรควรจัดใหมีการฝกอบรมใหแกผูตรวจประเมินฯ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมี

ความรูในเรื่องเทคนิคในการตรวจติดตามฯ รวมท้ังควรมีความรู ความเขาใจในเรื่องกฎหมายและขอกําหนดท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการทํางานขององคกรและความรูพ้ืนฐานดานพลังงาน การฝกอบรมผูตรวจประเมินฯ  อาจใช

วิธี On-the Job Training กลาวคือ ผูตรวจประเมินฯ คนใหมไปดําเนินการตรวจพรอมกับผูตรวจประเมินฯ ท่ี

ไดรับการฝกอบรมมาแลวโดยใหผูท่ีไดรับการฝกอบรมแลวนั้นเปนผูนําในการตรวจติดตามฯ ในกรณีท่ีองคกรไดรับ

การรับรองระบบมาตรฐานระบบการจัดการอ่ืน ๆ ควรพิจารณาความเปนไปไดในการใหผูตรวจประเมินฯ เปนคน

เดียวกัน เนื่องจากลักษณะหรือข้ันตอนในการจัดทํา และดําเนินการตรวจติดตามฯ คลายกัน แตควรใหความรูใน

เรื่องการตรวจติดตามฯ  
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4.1.1 คุณสมบัติและคุณลักษณะของผูตรวจประเมินฯ  

ผูตรวจประเมินฯ ควรมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้ 

• ตองเปนผูท่ีเขาใจกฎกระทรวงฯ การจัดการพลังงานเปนอยางดี 

• มีคุณวุฒิและความรูความสามารถท่ีจะเปนผูตรวจประเมินฯ ได 

• จับประเด็นไดเร็ว และจับประเด็นท่ีเปนนัยสําคัญได 

• เปนผูท่ีกลาซักถาม และสื่อความหมายไดดี 

• มีบุคลิกเปนท่ียอมรับและนาเชื่อถือ 

• เปนผูมีความรับผิดชอบ ไมใชอํานาจจนเกินขอบเขต 

• ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในขอบเขตไมกาวกายงานบุคคลอ่ืน 

• เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูถูกตรวจประเมินฯ  โดยดําเนินการตรวจติดตามฯ ใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปนมิตร ไมถามจนนารําคาญและควรฟงมากกวาพูด 

• มีความรูเปนอยางดีเก่ียวกับกระบวนการทํางาน และกิจกรรมตาง ๆ ในสวนท่ีผูตรวจฯ ตอง

ไปดําเนินการตรวจติดตามฯ ตามขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย 

• มีทักษะในกระบวนการการตรวจติดตามฯ เปนอยางดีและมีประสบการณในการดําเนินการ

การตรวจติดตามฯ 

• มุงเนนการตรวจติดตามฯ ไปท่ีกระบวนการทํางานมากกวาการตรวจสอบท่ีเอกสารข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

• มีความสามารถในการไตรตรองปญหาอยางสุขุมมีเหตุมีผลสําหรับการพิจารณาหัวขอตาง ๆ 

ท่ีดําเนินการตรวจสอบอยู 

• มีความรูและความเขาใจทางดานวิศวกรรม หรือ ดานอนุรักษพลังงาน ในสวนท่ีผูตรวจประเมินฯ 

ตองไปดําเนินการตรวจขอมูลดานอนุรักษพลังงานในข้ันตอนท่ี 4 ,5 หรือ 6 ตามกฎกระทรวงฯ 

• มีทักษะในการวิเคราะหเปนอยางดี 

• มีความยุติธรรมไมเอนเอียงและยึดถือวัตถุประสงคในการตรวจติดตามฯ  ท้ังนี้เพ่ือใหการ

สรุปการตรวจติดตามฯ เปนไปอยางถูกตองแมนยํา 

• มีศิลปะในการพูดและมีปฏิภาณไหวพริบในการต้ังคําถามพรอมท้ังความอดทนในการรับฟง

ในขณะท่ีมีการสัมภาษณผูถูกตรวจ 

• เปนคนท่ีมีคุณธรรม และไมรับสินบนใด ๆ ท้ังสิ้น รวมท้ังตองเปนคนสุขุมรอบคอบ ไมแสดง

อากัปกิริยาท่ีสอไปทางท่ีไมดี เชน เรียกรับอามิสสินจางรางวัลตาง ๆ ในระหวางการตรวจ 

• ไมทําตัวเปนผูวางอํานาจบาทใหญในการตรวจ ควรใหกําลังใจและสรางบรรยากาศท่ีดีในการ

ตรวจติดตามฯ 
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• ตองเปนผูท่ีเปดตัวเองรับฟง แสดงตัวทําใหเปนท่ีนาเชื่อถือ และมีความสุภาพออนโยน ตอง

ไมทําตัวใหมีพฤติกรรมเหมือนตํารวจกําลังตรวจสอบผูตองหา หรือเปนคนท่ีข้ีสงสัยระแวง 

หรือเปนลักษณะกําลังจะฟองรองผูถูกตรวจประเมินการจัดการพลงังานภายในองคกรอยู 
  

4.2 การกําหนดความถ่ีในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องคกร 
การกําหนดความถ่ีท่ีเหมาะสมในการตรวจติดตามฯ ควรพิจารณาจาก 

- ลักษณะและการดําเนินการขององคกร 

- คุณลักษณะพลังงานท่ีมีนัยสําคัญและผลกระทบดานพลังงาน 

- ผลการตรวจติดตามฯ ครั้งท่ีผานมา 

- ผลการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานครั้งท่ีผานมา 
 

อยางไรก็ตาม องคกรควรตรวจติดตามฯ ทุกองคประกอบและขอกําหนดของการจัดการพลังงาน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานและ

อาคารควบคุม ขอ 15  

แตรูปแบบการตรวจติดตามฯ องคกรสามารถตรวจทุกขอกําหนดภายในครั้งเดียวหรืออาจแบง

ตรวจเปนสวนแตหลายครั้งก็ได (การกําหนดความถ่ีในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานข้ึนอยูกับ

การตัดสินใจขององคกร แตอยางไรก็ตามการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานระบบบอยครั้งจะมี

ประโยชนตอการดําเนินการจัดการพลังงาน) ซ่ึงแตละวิธีการมีขอเดนและขอดอยแสดงดังตารางท่ี 4.1 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงขอเดนและขอดอยของการตรวจติดตามฯ รูปแบบตางๆ 

รูปแบบ การตรวจติดตามฯ พรอมกันทุกสวนงาน 

ภายในองคกร ปละ 1 คร้ัง 

รูปแบบ การตรวจติดตามฯ พรอมกันทุกสวนงานภายใน

องคกร ปละหลายคร้ัง แยกตามขั้นตอนของกฏกระทรวง 

ขอเดน 

1. บุคลากรท่ีเก่ียวของทราบกําหนดเวลาท่ีแนนอนในการตรวจ

ติดตามฯ ทําใหสามารถวางแผนงานตางๆ 

 

 

ขอเดน 

1. การจัดการพลังงานสามารถดาํเนินการไปไดตามข้ันตอน

ตามท่ีกฎหมายกําหนดและใหเปนตามหลักของ PDCA ไดด ี

2. ผูบริหารสามารถนําขอบกพรองท่ีพบในแตละข้ันตอนการ

ตรวจตดิตามฯ มาทบทวนและแกไขใหระบบในข้ันตอนถัดไป

ทําใหสามารถดําเนินการการจดัการพลังงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขอดอย 

1. อาจมีปญหาในการแกไขขอบกพรองท่ีพบ ไมทัน กรณีมีการ

ตรวจตดิตามฯ ใกลชวงเวลาในการสงรายงาน 

2. บางหนวยงานอาจเลือกดําเนินการตามหนาท่ีท่ีรับผดิชอบ 

เมื่อในชวงใกลการตรวจเทาน้ัน 

ขอดอย 

1. องคกรและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ตองมีความพรอมและใช

เวลาในการดําเนินการมาก อาจกระทบการปฏิบัติงาน

ประจํา 
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รูปแบบ การตรวจติดตามฯ พรอมกันทุกสวนงาน 

ภายในองคกร ปละ 1 คร้ัง 

รูปแบบ การตรวจติดตามฯ พรอมกันทุกสวนงานภายใน

องคกร ปละหลายคร้ัง แยกตามขั้นตอนของกฏกระทรวง 

3. ขอบกพรองอาจถูกพบจากการตรวจติดตามฯ โดยท่ีไม

สามารถแกไขไดแลว 

 

4.3 การเตรียมความพรอมกอนการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

ภายในองคกร 
คณะผูตรวจประเมินฯ ควรดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาทําการตรวจติดตามฯ ดังนี้ 

4.3.1 วางแผนการตรวจติดตามฯ 

 ติดตอและแจงคณะทํางานฯ ท่ีรับการตรวจเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการจัด

การพลังงาน หลักฐานตางๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินการตางๆ บุคลากรท่ีเก่ียวของ เปนตน 

 นําขอมูลมารวมทําการวางแผนการตรวจติดตามฯ โดยความถ่ีในการตรวจติดตามฯ 

พิจารณาตาม 4.2 

 แจงแผนการตรวจติดตามฯ ใหผูท่ีเก่ียวของภายในองคกรทราบ (ตัวอยางฟอรมแผนการ

ตรวจติดตามฯ พิจารณาในภาคผนวก) 

4.3.2    จัดทําแผนกําหนดการตรวจติดตามฯ 

 เม่ือถึงกําหนดเวลาตามแผนการตรวจติดตามฯ ตาม 4.3.1 คณะผูตรวจประเมินฯ ควรจัดทําแผน 

กําหนดการตรวจติดตามฯ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทราบถึงเรื่องตางๆ ดังรายการแยกตามวันและหนวยงาน 

 กําหนดการและระยะเวลาในการตรวจติดตามฯ 

 หนวยงานท่ีจะถูกตรวจติดตามฯ 

 ตัวแทนของหนวยงานท่ีจะถูกตรวจติดตามฯ 

 ขอกําหนด/ข้ันตอนท่ีจะทําการตรวจติดตามฯ 

 รายชื่อผูตรวจประเมินฯ 

ตัวอยางฟอรมแผนกําหนดการตรวจติดตามฯ พิจารณาตามภาคผนวก 

4.3.3   กําหนดเกณฑการตรวจติดตามฯ 

ในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร องคกรตองกําหนดเกณฑการ

ตรวจติดตามฯ ท่ีสอดคลองกับกฎหมาย หลักเกณฑ หรือขอกําหนดท่ีมีผลบังคับใช เพ่ือนํามาใชในการตรวจติดตาม

ฯ ใหครบถวน 

โดยเกณฑการตรวจติดตามฯ ในคูมือฉบับนี้ จะเปนเกณฑการตรวจติดตามฯ เพ่ือตรวจหาเอกสาร 

หรือ หลักฐาน สิ่งท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลังงาน โดยผลการตรวจติดตามฯ จะเปนดังนี้  

- มี  คือ ตรวจพบเอกสาร หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการจัดการพลังงานตาม 

 ข้ันตอนการจัดการพลังงานท่ีกฎหมาย หรือขอกําหนดระบุไว 

- ไมมี คือ ไมพบเอกสาร หรือหลักฐาน ท่ีแสดงถึงการดําเนินการจัดการพลังงานตาม 
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 ข้ันตอนการจัดการพลังงาน หรือไมมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัด 

 การพลังงานตามท่ีกฎหมาย หรือขอกําหนดระบุไว 

และเม่ือตรวจสอบวามีเอกสาร หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินการจัดการพลังงานแลว 

หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบดูวาเอกสาร หรือหลักฐานนั้นมีความถูกตองครบถวนตามกฎหมายหรือขอกําหนด

ระบุไวหรือไม โดยผลการตรวจติดตามฯ จะเปนดังนี้ 

- ครบ      คือ เอกสาร หรือหลักฐานท่ีตรวจพบนั้นมีรายละเอียดครบถวนทุกขอตามท่ี 

       กฎหมายหรือขอกําหนดระบุไว 

- ไมครบ  คือ เอกสาร หรือหลักฐานท่ีตรวจพบนั้นมีรายละเอียดแคบางสวน ไมครบทุกขอ 

          ตามท่ีกฎหมายหรือขอกําหนดระบุไว 
 

ในกรณีท่ีผูตรวจประเมินฯ และผูถูกตรวจประเมินฯ ไมสามารถหาขอสรุปผลการตรวจติดตามฯ 

ไดใหดําเนินการหาขอยุติโดยประธานคณะผูตรวจประเมินฯ รวมกับประธานคณะทํางานฯ และใหอางอิงตาม

กฎหมายและขอแนะนําประกาศโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (คูมือพัฒนาระบบการจัด

การพลังงาน) 

คูมือนี้ไดสรุปเกณฑการตรวจติดตามฯ โดยแยกเปนข้ันตอน 8 ข้ันตอน ตามกฎกระทรวงฯ แตละ

ข้ันตอนจะมีประเด็นหลักท่ีผูตรวจประเมินตองตรวจติดตามฯ และเกณฑการตรวจติดตามฯ ดังนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

ก. มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือไม 

ข. คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานมีการลงนามโดยเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือผูบริหาร

ระดับสูงหรือไม 

ค. มีการกําหนดโครงสรางของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือไม 

ง. การกําหนดอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานใหสอดคลอง

กับสาระสําคัญทุกขอในกฎกระทรวงขอ 5 หรือไม 

จ. มีการเผยแพรคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบอยาง

ท่ัวถึงหรือไม 

ฉ. ตรวจสอบวาวิธีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เหมาะสมหรือไม และมีผลตอการรับทราบของ

บุคลากรอยางท่ัวถึงหรือไม 
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เกณฑการตรวจติดตามฯ 

 ไมมี - ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เปนเอกสาร 

- ไมมีการกําหนดอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ 

- ไมมีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ดวยวิธีการใดๆ 

 มี  มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และตองตรวจสอบความ 

  ถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบ 

  ดังตอไปนี้ 

ก. การลงนามโดยเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง 

ข. โครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

ค. อํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

ซ่ึงตองตรวจสอบใหสอดคลองกับสาระสําคัญทุกขอในกฎกระทรวงขอ 5 ดังนี้ 

• ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและ 

 วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานหรืออาคารควบคุม 

• ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติการ

ตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการ

ฝกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสรางจิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานหรือ

อาคารควบคุม 

• ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานหรืออาคารควบคุมเปนไป

ตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

• รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน 

และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงาน

หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ 

• เสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงาน  และ

วิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานหรือเจาของอาคารพิจารณา 

• สนับสนุนเจาของโรงงานหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม

กฎกระทรวงนี้ 

ง. จัดทําเอกสารเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานให

บุคลากรรับทราบซ่ึงตองมีความเหมาะสมตามแตละวิธีการ ดังนี้ 

(1) การติดประกาศครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

  วิธีการนี้ตองตรวจสอบขนาดขององคกร และจํานวนของพนักงาน เพ่ือให

ม่ันใจไดวาจุดท่ีติดประกาศนั้นมีความเพียงพอตอจํานวนพนักงานของ

องคกร 

(2) มีประกาศทางเสียงตามสาย 

 ชวงเวลาท่ีจะประกาศเสียงตามสายนั้นตองใหม่ันใจวาเปนชวงเวลาท่ี 
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  พนักงานอยูกันครบ หรือมากท่ีสุดในชวงวัน ไมควรจะประกาศเสียงตาม 

  สายในชวงกอนเขางาน หรือชวงเลิกงาน และจะตองใหการประกาศเสียง 

  ตามสายไมรบกวนสมาธิในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(3) มีการเผยแพรทาง website 

มีการเผยแพรทาง website นั้น โดยตองพิจารณาดําเนินการเพ่ือให

พนักงานประจําสามารถรับรูไดงาย หรือเพ่ือใหพนักงานท่ีไมไดประจําอยู

ในองคกรหรือเพ่ือใหองคกรภายนอกสามารถรับรูได 

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตองตรวจสอบความเหมาะสมวาสงใหกับ

พนักงานระดับใด เพราะในบางครั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการอาจจะ

ไมไดรับขาวสารจากทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(5) การประชุม หรือบอกกลาวชวงเชากอนทํางาน 

 วิธีการนี้ตรวจสอบวาทําโดยจัดเปนการประชุมใหญท่ีรวมพนักงานท้ัง 

 องคกร หรือเปนการประชุมในหนวยงานยอยเพ่ืออธิบายคําสั่งแตงตั้ง 

 คณะทํางานฯ ใหเขาใจ 

จ. สมาชิกคณะทํางาน ครอบคลุมทุกฝาย 

ควรตรวจสอบสมาชิกในคณะทํางานฯ วา  เปนตัวแทนจากหนวยงานตาง  ๆ 

โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใชพลังงานสูง เพราะจะทราบถึง

สถานการณดานพลังงานในฝายนั้นๆ อยางดีท่ีสุด 

ฉ. เลขานุการควรเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ตรวจสอบวาเลขานุการในคณะทํางานฯ ควรเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานของ

องคกรเนื่องจากเปนผูท่ีทราบเรื่องเก่ียวกับพลังงานภายในองคกรอยางดีท่ีสุดวา

มีการดําเนินงานเก่ียวกับพลังงานไปอยางไรบาง 

ช. พนักงาน ทราบ/รูจักคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

ในองคกรท่ีมีขนาดใหญหรือมีพนักงานมาก วิธีการเผยแพรอาจจะไมครอบคลุม

ท่ัวถึง ดังนั้นผูตรวจประเมินฯ อาจจะทําการสุมสัมภาษณพนักงานบางสวนโดย

ควรจะเนนสัมภาษณพนักงานท่ีมีความสําคัญตอการจัดการพลังงาน 

ซ. ในกรณีเปลี่ยนแปลงคณะทํางานฯ มีการเผยแพรใหม 

ตรวจสอบวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคณะทํางานฯ อันเนื่องมาจากเหตุผลตางๆ 

เชน ลาออก ปวย หรือเสียชีวิต เปนตน อาจมีผลกระทบตอการดําเนินการดาน

การจัดการพลังงานหยุดชะงักหรือขาดการประสานงานไป ดังนั้นจึงตองมีการ

กําหนดบุคคลในคณะทํางานฯ ข้ึนมาใหมและตองเผยแพรใหทราบอยางท่ัวถึง

เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดการพลังงานตอไปได 
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ข้ันตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

ก. มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนหรือไม 

ข. มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในหนวยงานยอยตามโครงสราง 

ค. มีเอกสารหรือแบบประเมินฯ ตามขอ ข. หรือไม 

เกณฑการตรวจติดตามฯ 

 ไมมี   ไมมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนท้ังในหนวยงานยอยตาม

โครงสราง และภาพรวมของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 มี     คือ มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน และตองตรวจสอบความ 

 ถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนนั้น ตองมีการพิจารณาจาก 

 หนวยงานยอยตามโครงสรางและภาพรวมขององคกรดวย 

ข. มีการประเมินครบท้ัง 6 องคประกอบตามท่ีกําหนดในตาราง EMM 

ค. มีผลการวิเคราะหการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน เนื่องจากจะ 

 ทําใหทราบวาจุดออน จุดแข็งขององคกรคือเรื่องใดบาง และทําใหสามารถกําหนด 

 จุดท่ีตองใหความสําคัญได 
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ข้ันตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

ก. มีนโยบายอนุรักษพลังงานหรือไม 

ข. นโยบายอนุรักษพลังงานไดลงนามโดยเจาของหรือผูบริหารระดับสูงหรือไม 

ค. เนื้อหาสาระของนโยบายพลังงานสอดคลองกับขอกําหนดทุกขอในกฎกระทรวงขอ 4 หรือไม 

ง. มีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน ใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบอยางท่ัวถึงหรือไม 

เกณฑการตรวจติดตามฯ 

 ไมมี  คือ - ไมมีนโยบายอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปนการไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนด  

ของวิธีการจัดการพลังงาน 

- ไมมีการกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของนโยบายฯ เลย 

- ไมมีเผยแพรนโยบายฯดวยวิธีการใดๆเลย 

 มี     คือ มีนโยบายอนุรักษพลังงาน และตองตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนด 

 วาครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. มีการลงนามโดยเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมหรือผูบริหารระดับสูง 

  หรือไม 

ข. เนื้อหาสาระของนโยบายพลังงานแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัด 

 การพลังงานหรือไม ซ่ึงตองตรวจสอบใหสอดคลองกับสาระสําคัญทุกขอใน 

 กฎกระทรวงขอ 4 ดังนี้ 

•   ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของ 

 เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร 

•  นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชในองคกร 

  นั้น 

•  การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษและการ 

 จัดการพลังงาน 

•  แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

•  แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม 

 วิธีการจัดการพลังงาน 

ค. มีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน ใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบซ่ึงตองมี 

  ความเหมาะสมตามแตละวิธีการ ดังนี้ 

(1) การติดประกาศครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 วิธีการนี้ตองตรวจสอบขนาดขององคกร และจํานวนของพนักงาน เพ่ือให 

 ม่ันใจไดวาจุดท่ีติดประกาศนั้นมีความเพียงพอตอจํานวนพนักงานขององคกร 

(2) มีประกาศทางเสียงตามสาย 
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 ชวงเวลาท่ีจะประกาศเสียงตามสายนั้นตองใหม่ันใจวาเปนชวงเวลาท่ี 

 พนักงานอยูกันครบหรือมากท่ีสุดในชวงวัน ไมควรจะประกาศเสียงตาม 

 สายในชวงกอนเขางาน หรือชวงเลิกงาน และจะตองใหการประกาศเสียงตาม 

 สายไมรบกวนสมาธิในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(3)    มีการเผยแพรทาง website 

 การเผยแพรทาง website นั้น โดยตองพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหพนักงาน 

   ประจําสามารถรับรูไดงาย หรือเพ่ือใหพนักงานท่ีไมไดประจําอยูในองคกร 

   หรือเพ่ือใหองคกรภายนอกสามารถรับรูได 

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตองตรวจสอบความเหมาะสมวาสงใหกับ 

 พนักงานระดับใด ซ่ึงในบางครั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการอาจจะ 

 ไมไดรับขาวสารจากทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(5) การประชุมหรือบอกกลาวชวงเชากอนทํางาน 

 วิธีการนี้ตรวจสอบวาทําโดยจัดเปนการประชุมใหญท่ีรวมพนักงานท้ังองคกร  

 หรือเปนการประชุมในหนวยงานยอย เพ่ืออธิบายนโยบายอนุรักษพลังงานให 

 เขาใจ 

ง. พนักงานทราบถึงนโยบายอนุรักษพลังงานและเขาใจ 

  ในองคกรท่ีมีขนาดใหญหรือมีพนักงานมาก วิธีการเผยแพรอาจจะไมครอบคลุมท่ัวถึง  

  ดังนั้นผูตรวจประเมินฯ อาจจะทําการสุมสัมภาษณพนักงานบางสวนโดยควรจะเนน 

  สัมภาษณพนักงานท่ีมีความสําคัญตอการจัดการพลังงาน 

จ. วันท่ีประกาศนโยบายตองเหมาะสม  

ตรวจสอบวานโยบายอนุรักษพลังงานควรจะจัดทําภายหลังจากการประเมิน 

สถานภาพเบื้องตนเพ่ือท่ีจะใหนโยบายอนุรักษพลังงานสะทอนถึงสถานการณใน 

ปจจุบันขององคกรไดใกลเคียงท่ีสุด 

ฉ. ในกรณีเปลี่ยนแปลงนโยบายมีการเผยแพรใหม 

     ตรวจสอบวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย อันเนื่องมาจากเหตุผลตาง ๆ เชน  

  เปาหมายขององคกรเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร เปนตน ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

  ตอการดําเนินงานขององคกรอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะรวมไปถึงนโยบายอนุรักษ 

  พลังงานดวย ดังนั้นเม่ือมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานข้ึนมาใหม ตองเผยแพร 

  ใหทราบอยางท่ัวถึงเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดการพลังงานตอไปได 

ช. มีการนําผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนมาใชเปนแนวทางในการ

กําหนดนโยบายเนื่องจากผลของการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

จะเปนสิ่งท่ีบงบอกไดวาทิศทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานขององคกรควร

จะมุงเนนไปในทางใด 
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ซ. มีการนําผลการทบทวน และวิเคราะหผลการดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานปท่ี 

ผานมา มาประกอบการกําหนดนโยบาย  

ในบางครั้งเม่ือดําเนินการจัดการพลังงานผานไปแลว ผูบริหารหรือเจาของไดทบทวนแลววาควร

จะมีการพัฒนาการจัดการพลังงานใหดียิ่งข้ึนตอไปเรื่อย  ๆ ดังนั้นจึงตองนําผลการทบทวนและวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานของปท่ีผานมาประกอบการกําหนดนโยบาย 
 

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

ก. มีการประเมินการใชพลังงานระดับองคกร 

ข. มีประเมินการใชพลังงานระดับผลิตภัณฑ 

ค. มีการประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ 

เกณฑการตรวจติดตามฯ 

การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร 
 

 ไมมี คือ ไมมีการประเมินการใชพลังงานระดับองคกร ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือ 

 ขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี    คือ มีการประเมินการใชพลังงานระดับองคกร และตองตรวจสอบความถูกตอง 

  ครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. มีขอมูลระบบไฟฟาของโรงงานหรืออาคารควบคุมหรือไม  

สวนหัวขอท่ีกฎหมายไมไดกําหนดแตตองระบุในรายงานการจัดการพลังงาน  

ไดแก 

 หมายเลขผูใชไฟฟา 

 หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา 

 ประเภทผูใชไฟฟา 

 อัตราการใชไฟฟา 

 ขนาดและจํานวนของหมอแปลงไฟฟา 

 คาพลังงานไฟฟาสูงสุด 

 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) 

 คาไฟฟารวม  

 คาตัวประกอบภาระ )เปอรเซ็นต(  

 คาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/kWh) 

ข. มีขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนหรือไม 

สวนหัวขอท่ีกฎหมายไมไดกําหนดแตตองระบุในรายงานการจัดการพลังงาน  
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ไดแก 

 ชนิดพลังงานท่ีใช 

 ปริมาณการใช 

 คาความรอนเฉลี่ย )เมกะจูล/หนวย(  

 ปริมาณพลังงานรวม )เมกะจูล(  
 

ค. เปนขอมูลยอนหลังตั้งแตเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. ของปท่ีผานมา 

ง. สัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบ )ไฟฟาและความรอน(  

จ.  เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานในอดีต 

เพ่ือใหทราบทิศทางปริมาณการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทางองคกรอาจจะ

เปรียบเทียบกับขอมูลยอนหลังท่ีมากกวาขอมูลจากปท่ีผานมาก็ได 

การประเมินการใชพลังงานระดับผลิตภัณฑ 
 

 ไมมี ไมมีการประเมินการใชพลังงานระดับผลิตภัณฑ ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมาย 

 หรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการประเมินการใชพลังงานระดับผลิตภัณฑ และตองตรวจสอบความถูกตอง 

 ครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. เอกสารแสดงกระบวนการผลิต/บริการ 

ข. การหาคาการใชพลังงานจําเพาะตอหนวยผลผลิตหรือปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใช

พลังงาน (SEC) 

ค. ผลการวิเคราะหผลคา SEC เปรียบเทียบกับปฐาน 

    เม่ือเราทราบคา SEC แลวก็ควรจะนําคา SEC มาเปรียบเทียบกับปฐานเพ่ือจะ 

    ไดกําหนดเปาหมายและมาตรการอนุรักษพลังงานไดอยางถูกตอง 

การประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ 
 

 ไมมี  คือ ไมมีการประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ ซ่ึงไมสอดคลองกับ 

 กฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ และตองตรวจสอบความ 

 ถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบ

 ดังตอไปนี้ 

ก. มีแบบบันทึกขอมูลการใชพลังงาน (ไฟฟาหรือความรอน) ท่ีมีนัยสําคัญของ

เครื่องจักร/อุปกรณหลักหรือไม 

   สวนหัวขอท่ีกฎหมายไมไดกําหนดแตตองระบุในรายงานการจัดการพลังงาน ไดแก 

 ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลัก 

 พิกัดหรือขนาด 
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 จํานวน 

 ชั่วโมงใชงานเฉลี่ย/ป 

 ปริมาณการใชพลังงาน  )ไฟฟาหรือความรอน(  

 คาประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 ปริมาณการสูญเสียพลังงาน 

 

ข้ันตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรม และกิจกรรม

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

ก. มีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานเปนรอยละของปริมาณการใชพลังงานเดิม หรือเปน 

ระดับการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต(สําหรับโรงงานควบคุม) หรือการใชพลังงานตอหนวย

บริการ (สําหรับอาคารควบคุม) หรือไม    

ข. มีการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน )ดานไฟฟาและดานความรอน (หรือไม  

ค. มีการกําหนดแผนอนุรักษพลังงาน หรือแผนการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน หรือไม 

ง. มีการกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน หรือไม 

จ. มีการเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมใหบุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึงหรือไม 

ฉ. ตรวจสอบผลของการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน (ดานไฟฟาและดานความรอน) ถูกตองตาม

หลักวิศวกรรมหรือไม 

เกณฑการตรวจติดตามฯ 

การกําหนดเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
 

 ไมมี  คือ ไมมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลอง             

กับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน โดยแบงเปนเปาหมาย 

 รวมขององคกร และเปาหมายของมาตรการดานไฟฟาและความรอน และตอง 

 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมี 

 สวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. เปาหมายรวมขององคกร ซ่ึงจะตองมีองคประกอบดังนี้ 

(1) รอยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม 

(2) ระดับของคาการใชพลังานตอหนวยผลผลิต/หนวยบริการ 

ข. เปาหมายในมาตรการดานไฟฟา/ความรอน ซ่ึงจะตองมีองคประกอบดังนี้ 
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(1) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน 

(2) ตัวชี้วัดท่ีเปนเปาหมายการประหยัด 

(3) รอยละของผลประหยดั 

(4) เงินลงทุน 

(5) ระยะเวลาคืนทุน 

การกําหนดแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 ไมมี  คือ ไมมีการกําหนดแผนอนุรักษพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือ 

 ขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการกําหนดแผนอนุรักษพลังงาน โดยแบงเปนมาตรการดานไฟฟาและความ 

 รอน และตองตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ  

 โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก.  มาตรการดานไฟฟา/ความรอน ซ่ึงจะตองมีองคประกอบดังนี้ 

(1) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน 

(2) วัตถุประสงคของมาตรการ 

(3) ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินมาตรการ (ระยะเวลาเริ่มตน,ระยะเวลาสิ้นสุด) 

(4) เงินลงทุน 

(5) รับผิดชอบในการดําเนินมาตรการ 

แผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

 ไมมี  คือ ไมมีแผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลอง 

 กับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และตองตรวจสอบ 

 ความถูกตองครบถวนตามขอกําหนด วา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบ 

 ดังตอไปนี้ 

ก. ชื่อหลักสูตรฝกอบรมหรือกิจกรรม 

ข. กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม 

ค. ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือกิจกรรม 

ง. ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมหรือกิจกรรมแตละหลักสูตร 

จ. การเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการ

ตางๆ 
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(1). การติดประกาศครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 วิธีการนี้ตองตรวจสอบขนาดขององคกร และจํานวนของพนักงาน เพ่ือให 

 ม่ันใจไดวาจุดท่ีติดประกาศนั้นมีความเพียงพอตอจํานวนพนักงานของ 

 องคกร 

(2). มีประกาศทางเสียงตามสาย 

ชวงเวลาท่ีจะประกาศเสียงตามสายนั้นตองใหม่ันใจวาเปนชวงเวลาท่ี 

พนักงานอยูกันครบหรือมากท่ีสุดในชวงวัน ไมควรจะประกาศเสียงตาม 

สายในชวงกอนเขางาน หรือชวงเลิกงาน และจะตองใหการประกาศเสียง 

ตามสายไมรบกวนสมาธิในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(3). มีการเผยแพรทาง website 

มีการเผยแพรทาง Website นั้น โดยตองพิจารณาดําเนินการเพ่ือให

พนักงานประจําสามารถรับรูไดงาย หรือเพ่ือใหพนักงานท่ีไมไดประจําอยู

ในองคกรหรือเพ่ือใหองคกรภายนอกสามารถรับรูได 

 (4). จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

  การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตองตรวจสอบความเหมาะสมวาสงใหกับ 

  พนักงานระดับใด ซ่ึงในบางครั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการเพราะอาจจะ 

  ไมไดรับขาวสารจากทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

(5). การประชุม หรือบอกกลาวชวงเชากอนทํางาน 

วิธีการนี้ตรวจสอบวาทําโดยจัดเปนการประชุมใหญท่ีรวมพนักงานท้ัง

องคกร หรือเปนการประชุมในหนวยงานยอยเพ่ืออธิบายคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางานฯ ใหเขาใจ 
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ข้ันตอนที่ 6  การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ 

พลังงาน 
 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

ก. มีการติดตามผลการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน หรือไม 

ข. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการ

ดานไฟฟาและความรอนถูกตองตามหลักวิศวกรรมหรือไม 

ค. มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการจัดฝกอบรมหรือไม 

ง. มีการติดตามผลการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานหรือไม 

 

เกณฑการตรวจติดตามฯ 

ผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

 ไมมี  คือ ไมมีผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลอง 

 กับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน และตอง

ตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมี

สวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. ชื่อมาตรการ 

ข. ระยะเวลาการติดตามการดําเนินการของมาตรการ อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 

ค. ระบุสาเหตุของการไมดําเนินการหรือลาชาของมาตรการ 

ง. การเสนอแนวทางแกไข 

ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟา

และความรอน 

 ไมมี คือ ไมมีผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ 

 พลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟาและความรอน ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือ 

 ขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ 

 พลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟาและความรอน และตองตรวจสอบความถูกตอง 

 ครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. ชื่อมาตรการ 
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ข. ระยะเวลาการดําเนินการของมาตรการ (ระยะเวลาตามแผนและระยะเวลาท่ี

เกิดข้ึนจริง) 

ค. เงินลงทุน )ตามแผนและท่ีเกิดข้ึนจริง(  

ง. ผลการอนุรักษพลังงาน )ตามแผนและท่ีเกิดข้ึนจริง(  

จ. ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 

ฉ. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ช. แนวทางการแกไขในกรณีการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ควรจะเสนอแนวทางแกไขเ ม่ือการดําเนินการไม เปนไปตามเปาหมาย 

เพ่ือท่ีจะใหการดําเนินการสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวได 

ซ. การคนหาสาเหตุท่ีจะสงผลใหการดําเนินการลาชาควรจะทราบสาเหตุท่ีทําให

การดําเนินการลาชา เพ่ือจะไดปองกันไมใหเกิดการลาชาข้ึนมาอีก 

ผลการตรวจติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

 ไมมี  คือ ไมมีผลการตรวจติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรม 

 สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการ 

 จัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีผลการตรวจติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ 

 อนุรักษพลังงาน และตองตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ  

 หรือ ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรม 

ข. สถานภาพการดําเนินการ 

ค. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ )ถามี(  

ง. จํานวนผูเขาอบรม 

จ. มีการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม  /กิจกรรมหรือไม เพ่ือเปนการติดตามดูวา

การฝกอบรมนั้นมีประโยชนกับพนักงานท่ีเขารับการอบรมหรือไม จึงควรจะจัด

ใหมีการประเมินผลการฝกอบรมดวย 

ฉ. บันทึกหลักฐานการฝกอบรมของบุคลากร ในกรณีท่ีอบรมจากภายนอกก็ควรจะ

มีใบรับรองการฝกอบรม เพ่ือเปนสิ่งยืนยันวาไดผานการฝกอบรมแลวจริง 
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ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

การตรวจประเมินการจัดการพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ก. การตรวจประเมินการจัดการพลังงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

หรือไม 

ข. มีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และลงนามโดยผูบริหารระดับสูง

หรือเจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือไม 

ค. คณะผูตรวจประเมินฯ มีแผนการตรวจประเมินข้ันตอนการดําเนินงานและจัดทําเอกสารการตรวจ

ประเมินหรือไม 

ง. มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ ใหบุคลากรในแตละหนวยงานตามโครงสรางของ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือไม 

จ. มีสรุปผลการตรวจติดตามฯ หรือไม 

เกณฑการตรวจติดตามฯ 

คําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
 

 ไมมี  คือ ไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและ

เผยแพรใหบุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึง ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดของ

วิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และตอง 

 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมี 

 สวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. ประกอบดวยบุคคลอยางนอยสองคนข้ึนไป 

ข. มีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน 

ค. ลงนามโดยเจาของ/ผูบริหารระดับสูง 

ง. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพรใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตาง ๆ 

จ. กําหนดวาระการทํางานของคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องคกร 

ฉ. หากมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้ง มีการเผยแพรใหม 

    ตรวจสอบวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงคณะผูตรวจประเมินฯ อัน 

    เนื่องมาจากเหตุผลตางๆ เชน ลาออก ปวย หรือเสียชีวิต เปนตน ซ่ึงอาจจะมี 
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    ผลกระทบตอการดําเนินการดานการจัดการพลังงานหยุดชะงักหรือขาดการ 

    ประสานงานไป ดังนั้นจึงตองมีการแตงตั้งบุคคลเพ่ิมเติมและตองเผยแพรให 

    ทราบอยางท่ัวถึงเพ่ือใหสามารถดําเนินตรวจสอบการจัดการพลังงานตอไปได 

ช. การประชุมวางแผนกอนตรวจติดตามฯ 

   กอนการตรวจติดตามฯ คณะผูตรวจประเมินฯ ตองมีการประชุมวางแผนการ 

   ตรวจกอนเพ่ือใหการตรวจดําเนินไปอยางถูกตองครบถวน 

ซ. การแจงกําหนดการตรวจติดตามฯ ใหผูถูกตรวจประเมินฯ ทราบเม่ือมีการ

วางแผนแลวคณะผูตรวจประเมินฯ ควรจะมีการแจงแผนกําหนดการท่ีเปน

เอกสารใหผูถูกตรวจประเมินฯ รับทราบกอนเพ่ือจะไดเตรียมตัวจัดหาขอมูล

ใหกับคณะผูตรวจประเมินฯ ไดอยางครบถวน 

สรุปผลการตรวจติดตามฯ 
 

 ไมมี  คือ ไมมีการสรุปผลการตรวจติดตามฯ ซ่ึงเปนการไมสอดคลองกับกฎหมายหรือ 

 ขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการสรุปผลการตรวจติดตามฯ การดําเนินการจัดการพลังงาน และตอง 

 ตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดยตองมี 

 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. ลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

ข. ตองสงผลการตรวจติดตามฯ ใหคณะทํางานฯ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม 

ค. มีผลการตรวจติดตามฯ ครบถวนทุกข้ันตอน 
 

ข้ันตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลงังาน 

ประเด็นหลักที่ตองตรวจติดตามฯ 

ก. เจาของโรงงานและอาคารควบคุมมีการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงานหรือไม 

ข. มีการนําผลของการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน เขาสูการพิจารณาทบทวนวิเคราะห

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือไม 

ค. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

ง. มีการนําผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการพลังงาน หรือไม 
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จ. การเผยแพรผลการประชุมใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตาง ๆ 

ฉ. การเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

เกณฑการตรวจติดตามฯ 

การประชุมทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 ไมมี คือ - ไมมีการประชุมทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัด

การพลังงาน 

 มี   คือ มีการประชุมทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  

 และตองตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ ไมครบ โดย 

 ตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. เจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมในการประชุมทบทวนหรือไม 

ข. ชวงเวลาท่ีเหมาะสม )อยางนอยปละหนึ่งครั้ง(  

ค. นําผลสรุปการตรวจประเมินการดําเนินการจัดการพลังงานมาประกอบการ

ทบทวน 

ง. มีตัวแทนจากหนวยงานภายในองคกรเขารวมประชุมทบทวนการดําเนินงาน

การจัดการพลังงาน 

รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 ไมมี คือ ไมมีรายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด 

 การพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีรายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด 

 การพลังงาน และตองตรวจสอบความถูกตองครบถวนตามขอกําหนดวา ครบ หรือ  

 ไมครบ โดยตองมีสวนประกอบดังตอไปนี้ 

ก. ผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานในแตละข้ันตอนตามท่ี

กฎกระทรวงกําหนด  

ข. ระบุขอบกพรองท่ีพบ )กรณีเห็นควรปรับปรุง(  

ค. แนวทางการปรับปรุงขอบกพรองแตละข้ันตอน 
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การนําผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการพลังงาน 
 

 ไมมี คือ ไมมีการนําผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด 

 การพลังงานไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับ 

 กฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการนําผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงาน 

การเผยแพรผลการประชุมใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตาง ๆ 
 

 ไมมี คือ ไมมีการเผยแพรผลการประชุมใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตาง ๆ ซ่ึงไม 

 สอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการเผยแพรผลการประชุมใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตาง ๆ 

ก. การติดประกาศครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 วิธีการนี้ตองตรวจสอบขนาดขององคกร และจํานวนของพนักงาน เพ่ือใหม่ันใจ 

 ไดวาจุดท่ีติดประกาศนั้นมีความเพียงพอตอจํานวนพนักงานขององคกร 

ข. มีประกาศทางเสียงตามสาย 

ชวงเวลาท่ีจะประกาศเสียงตามสายนั้นตองใหม่ันใจวาเปนชวงเวลาท่ีพนักงานอยู 

 กันครบหรือมากท่ีสุดในชวงวัน ไมควรจะประกาศเสียงตามสายในชวงกอนเขา 

 งาน หรือชวงเลิกงาน และจะตองใหการประกาศเสียงตามสายไมรบกวนสมาธิใน 

 การปฏิบัติงานของพนักงาน 

ค. มีการเผยแพรทาง website 

  มีการเผยแพรทาง Website นั้น โดยตองพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหพนักงาน 

  ประจาํสามารถรับรูไดงาย หรือเพ่ือใหพนักงานท่ีไมไดประจําอยูในองคกรหรือ 

  เพ่ือใหองคกรภายนอกสามารถรับรูได 

ง. จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตองตรวจสอบความเหมาะสมวาสงใหกับพนักงาน 

  ระดับใด ซ่ึงในบางครั้งพนักงานในระดับปฏิบัติการเพราะอาจจะไมไดรับขาวสาร 

  จากทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

จ. การประชุม หรือบอกกลาวชวงเชากอนทํางาน 

   วิธีการนี้ตรวจสอบวาทําโดยจัดเปนการประชุมใหญท่ีรวมพนักงานท้ังองคกร  
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   หรือเปนการประชุมในหนวยงานยอยเพ่ืออธิบายคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ให 

   เขาใจ 

การเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 ไมมี คือ ไมมีการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด 

 การพลังงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

 มี   คือ มีการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด 

 การพลังงาน 

4.3.4 จัดทํารายการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  

   (Audit Checklist) 

รายการตรวจติดตามฯ เปนเครื่องมือในการชวยใหผูตรวจประเมินฯ สามารถท่ีจะจัดระบบ 

วางแผน ดําเนินการ และทํารายงานผลการตรวจติดตามฯ ไดงายข้ึนอีกท้ังยังทําใหม่ันใจไดวาการตรวจติดตามฯ 

จะครอบคลุมไดท้ังระบบและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยรายการตรวจติดตามฯ ท่ีดีควรประกอบไปดวย

โครงสรางของคําถามเพ่ือชวยใหผูตรวจประเมินฯ สืบหาหลักฐานในการตรวจติดตามฯ ไดอยางครบถวน 

ในระยะเริ่มตนของการตรวจติดตามฯ ผูตรวจประเมินฯ สามารถใชรายการตรวจติดตามฯ ใน

ภาคผนวกเปนแนวทาง อยางไรก็ตามเม่ือองคกรไดดําเนินการจัดการพลังงานไประยะหนึ่งแลว คณะผูตรวจ

ประเมินฯ สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมหรือแกไขรายการตรวจติดตามฯ ใหเหมาะสมกับองคกรโดยอางอิงตามกฎหมาย

ได และในรายการการตรวจติดตามฯ ท่ีใชในการตรวจประเมิน (Check List) ควรจะมีการกําหนดขอเสนอแนะเพ่ือ

การแกไข ปองกัน และปรับปรุงไวดวยเพ่ือเปนขอแนะนําในกรณีท่ีองคกรนั้น ปฏิบัติหรือดําเนินวิธีการจัด

การพลังงานยังไมสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนด หรือถาในกรณีท่ีดําเนินการจัดการพลังงานแลวไมพบ

ขอบกพรองก็จะเปนการเสนอแนะเพ่ือโอกาสท่ีจะปรับปรุงการดําเนินการใหดียิ่งข้ึนกวาท่ีเปนอยูเดิม 
 

4.4   การดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
การดําเนินการตรวจติดตามฯ มีข้ันตอนในการดําเนินการ 3 ข้ันตอนยอย ดังนี้ 

4.4.1   การเปดประชุมการตรวจติดตามฯ (Opening Meeting) 

กอนการเริ่มตรวจติดตามฯ ครั้งใดๆ ประธานคณะผูตรวจประเมินฯ ควรจัดประชุมรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

  1.  แนะนําผูตรวจประเมินฯ และหนวยงานท่ีถูกตรวจติดตามฯ  

  2.  ชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจติดตามฯ  

  3.  ชี้แจงเกณฑการตรวจติดตามฯ 

  4.  การดําเนินการหลังการตรวจติดตามฯ 

  5.  เพ่ือยืนยันความเปนปจจุบันของเอกสารท่ีจะใชในการตรวจติดตามฯ 

  6.  เพ่ือยืนยันกําหนดการในการตรวจติดตามฯ  
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4.4.2 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

การตรวจติดตามฯ นอกจากจะใชรายการตรวจติดตามฯ (Check List) เปนเครื่องมือเพ่ือชวย 

ผูตรวจประเมินฯ ใหสามารถตรวจติดตามฯ ไดงายและเปนระบบแลวในการตรวจติดตามฯ จริง ผูตรวจประเมินฯ 

ตองใชเทคนิคเพ่ือใชในการตรวจติดตามตางๆ เพ่ิมเติมซ่ึงคูมือนี้ไดรวบรวมเอาไว ดังนี้ 

ก. การคนหาหลักฐานขอมูล 

ผูตรวจประเมินฯ ควรเริ่มทักทายและตั้งคําถามในเชิงผอนคลายคําถามท่ัวไปกอนท่ีจะเริ่มการสืบ

หาการทํางาน วัตถุประสงคของการสืบหาการทํางานนั้นเพ่ือหาข้ันตอนการทํางานของหนวยงานหรือกิจกรรมท่ี

กําลังจะดําเนินการตรวจ ผูตรวจประเมินฯ นั้นจะตองเริ่มกระบวนการในลักษณะ BIG PICTURE หรือการหา

ลักษณะการทํางานในภาพกวาง ๆ กอนโดยผูถูกตรวจประเมินฯ จะเลาถึงข้ันตอนการทํางานออกมาเปนข้ันตอน

หรือเปนกระบวนการ โดยผูตรวจประเมินฯ นั้นควรจดบันทึกกระบวนการตางๆ หรือดําเนินการเปรียบเทียบสิ่งท่ีผู

ถูกตรวจประเมินฯ กับสิ่งท่ีผูตรวจประเมินฯ ไดเตรียมตัวไว ซ่ึงการดําเนินการในลักษณะนี้ ผูตรวจประเมินฯ อาจ

พบปญหาในการควบคุมเวลาในการอธิบายของผูถูกตรวจประเมินฯ เพราะผูถูกตรวจประเมินฯ อาจใชเวลานาน 

และลงรายละเอียดในข้ันตอนการปฏิบัติงานคอนขางมากซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกําหนดการตรวจติดตามฯ 

เพราะฉะนั้นเทคนิคในการตัดบทและเทคนิคการต้ังคําถามอ่ืนๆ จะนํามาผนวกเพ่ือผูตรวจประเมินฯ จะไดขอสรุป

ถึงข้ันตอนหรือลักษณะการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดกระบวนการนั้นๆ  

ข. เทคนิคในการตรวจติดตามฯ 

 การตรวจตามแนวนอน (Horizontal Audit) 

- มุงเนนไปยังขอกําหนดหรือข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของกฎกระทรวง 

- ตรวจติดตามทุกฝาย/แผนกเพ่ือพิสูจนทราบวาทุกฝาย/แผนกไดทําตามขอกําหนดขอ

นั้น 

- เม่ือใดก็ตามท่ีขอกําหนดหรือข้ันตอนนั้นไดทําการตรวจติดตามฯ จนครบถวนทุก

หนวยงานแลว ก็ใหทําการตรวจติดตามในขอกําหนดข้ันตอนถัดไป 

- วิธีการนี้เหมาะสําหรับองคกรท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงผูตรวจประเมินฯ สามารถท่ีจะตรวจ

ติดตามฯ ไดจนครบทุกพ้ืนท่ี และมีสิ่งอํานวยความสะดวกและขอมูลไดเตรียมไวให

พรอมสําหรับการตรวจติดตาม 

- ใชวิธีการนี้ผสมผสานกันกับวิธีการตรวจตามแนวตั้ง ตรวจไปขางหนา และตรวจไป

ขางหลังก็จะทําใหการตรวจติดตามฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 การตรวจตามแนวตั้ง (Vertical Audit) 

- มุงเนนการตรวจติดตามฯ ไปท่ีแตละหนวยงาน เพ่ือพิสูจนใหทราบวาแตละหนวยงาน

ไดดําเนินการใหสอดคลองตรงตามกฎกระทรวงฯ ทุกข้ันตอน ครบถวนหรือไม 

- เม่ือการตรวจติดตามฯ ในหนวงงานนั้นๆ เสร็จสมบูรณลง ผูตรวจติดตามฯ จึงยายไป

ตรวจติดตามฯ ท่ีหนวยงานถัดไป 

- เหมาะสําหรับองคกรท่ีมีขนาดใหญท่ีการตรวจติดตามฯ ในแตละพ้ืนท่ีเปนไดคอนขาง

ยาก หรือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือขอมูลตางๆตองจัดไวเปนพ้ืนท่ีหรือเก็บไวใน

หนวยงานตาง  ๆ
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- ถานําไปใชรวมกับวิธีการการตรวจตามแนวนอน ตรวจไปขางหนา และตรวจไปขาง

หลัง จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากข้ึน 

 การตรวจไปขางหนา (Trace Forward) 

การตรวจไปขางหนา (Trace forward) เปนกรรมวิธีการตรวจติดตามฯ โดยตรวจตั้งแต

กระบวนการแรก เชนเริ่มจากนโยบายอนุรักษพลังงาน ตอดวยเปาหมายอนุรักษพลังงาน 

แผนอนุรักษพลังงาน ไปถึงข้ันตอนสุดทาย ซ่ึงการตรวจติดตามฯ จะเปนในลักษณะ

ตรวจสอบเอกสารท่ีกลาวมาโดยดูในรายละเอียดตาง ๆ วาครบถวนหรือไม และอางอิง

ไปหาเอกสารใดบาง ซ่ึงตองขอดูและตรวจสอบความถูกตอง 

 การตรวจไปขางหลัง (Trace Backward) 

การตรวจแบบยอนกลับ (Backward) เปนกรรมวิธีการตรวจติดตามฯ โดยการเริ่มจาก

ข้ันตอนสุดทายเชน เริ่มตรวจติดตามจากสรุปผลการทบทวนฯ และยอนกลับตาม

ข้ันตอนไปเรื่อย ๆ เปนตน 

ค. เทคนิคในการตั้งคําถาม 

ผูตรวจประเมินฯ ควรตั้งคําถามเพ่ือคนหาหลักฐานในการตรวจติดตามฯ ใหไดมากท่ีสุด โดย

เทคนิคในการตั้งคําถามท่ีใชในการสัมภาษณมีหลายวิธี ไดแก 

 คําถามปลายเปด 

คําถามปลายเปดเปนคําถามท่ีผูถูกตรวจประเมินฯ สามารถตอบไดกวางมาก ผูตรวจ 

ประเมินฯ จะใชคําถามชนิดนี้ก็ตอเม่ือตองการทราบความคิดเห็นของผูถูกตรวจประเมินฯ 

เพ่ือรับทราบคําอธิบายจากผูถูกตรวจประเมินฯ หรือเปนการเปดโอกาสใหผูถูกตรวจ

ประเมินฯ สามารถอธิบายเหตุผลประกอบได 

 คําถามปลายปด/ถามตรงประเด็น 

คําถามปลายปดเปนคําถามท่ีตองการคําตอบเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น แตใน 

ขณะเดียวกันคําถามท่ีตรงประเด็นอาจจะทําใหไดคําอธิบายท่ีสั้น ๆ คําถามในกลุมนี้

ตองการถามในสิ่งท่ีตองการขอมูลเฉพาะ 

 คําถามแบบพิสูจน/ถามเพ่ือความกระจาง 

เปนคําถามแบบปลายเปดชนิดหนึ่ง แตเปนคําถามท่ีมีขอบเขตท่ีแคบกวาเพ่ือตองการ 

คําอธิบายใหเกิดความกระจาง เปนการตั้งหรือใชคําถามท่ีถามไปเรื่อย ๆ เพ่ือเจาะลึกลง

ไปในปญหาตอไปเรื่อย ๆ โดยการถามเพ่ือใหเปดเผยขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 คําถามนํา 

คําถามนําเปนคําถามท่ีมีคําตอบเปนนัยอยูในตัวคําถามเอง 

 คําถามแบบสมมติฐาน 

เปนคําถามท่ีมีสถานการณประกอบ โดยผูตรวจประเมินฯ จะจําลองสถานการณท่ียังไม

เคยเกิดข้ึนมาต้ังเปนคําถาม ซ่ึงเหตุการณท่ีสมมติข้ึนจะตองสมเหตุสมผลและมีโอกาส

เปนไปได การตั้งคําถามแบบนี้ข้ึนอยูกับประสบการณของผูตรวจประเมินฯ โดยผูถูก
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ตรวจประเมินฯ จะไดคิดหาคําตอบ และเปนโอกาสในการจัดการพลังงานขององคกร

ดวย 

 คําถามซักไซถามเหมือนคนไมถูกกัน 

คําถามแบบนี้จะทําใหผูถูกตรวจประเมินฯ ไมใหความรวมมือและยังปกปองในสิ่งท่ี 

   ตนเองทําอยู 

 คําถามยํ้า/ซํ้า 

เปนการถามย้ํา หรือถามซํ้า หรือถามทวนคําถามเดิมในจุดท่ีมีความสําคัญ 

 คําถามสรุป 

เปนการถามซํ้า และจับคําตอบซํ้าหรือจับคําตอบท่ีเปนใจความสําคัญ เพ่ือใหม่ันใจไดวา 

ขอมูลสําคัญ ๆ ไดถูกจดบันทึกไวอยางครบถวนแลว 

ง. เทคนิคการสัมภาษณ 

- ผูตรวจประเมินฯ จะตองมีความรูสึกท่ีไวในการรับรูความอึดอัด วิตกกังวลของผูถูกตรวจ

ประเมินฯ  

- ผูตรวจประเมินฯ ตองระมัดระวังความรูสึกของพนักงานในระดับลางท่ีอาจจะมีสวน

เก่ียวของหรือรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ีอาจจะมีขอบกพรองหรือความไมเปนตามเกณฑท่ี

กําหนด 

- ตองใหเวลากับผูถูกตรวจประเมินฯ ใชสําหรับการคิดหาคําตอบถามีความจําเปน 

- ควรใชภาษาท่ีเขาใจงาย และเหมาะสมกับผูถูกตรวจประเมินฯ  

- ควรใชภาษาเดียวกับหนวยงานท่ีจะเขาไปตรวจติดตามฯ เพ่ือจะไดสื่อความหมายเปนท่ี

เขาใจตรงกัน 

- วิธีการตั้งคําถามจะเปนตัวกําหนดวาผูตรวจประเมินฯ จะไดรับขอมูลกลับมาจากผูถูก

ตรวจประเมินฯ มากนอยเพียงใด 

- ผูตรวจประเมินฯ จะตองทราบวิธีการตั้งคําถามตาง ๆ ท่ีควรจะใชในการถามผูถูกตรวจ

ประเมินฯ และตองเปนผูท่ีมีทักษะในการรับฟงเปนอยางดี ควรรับฟงคําอธิบายจาก

ผูตรวจประเมินฯ ใหเสร็จสิ้นกอน กอนท่ีจะถามคําถามตอไป 

- ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับมาจากการสัมภาษณผูถูกตรวจประเมินฯ และจากการสังเกตการณ 

ควรตองนํามาทวนสอบกับขอมูลท่ีเหมือนกันแตเปนขอมูลท่ีไดมาจากแหลงขอมูลอ่ืน  

จ. เทคนิคการสุมตัวอยาง 

- ใชวิธีการท่ีเหมาะสมในการสุมตัวอยาง  

- การสุมตัวอยางจะตองครอบคลุมตามชวงระยะเวลาหนึ่ง 

- การตัดสินจะตองอยูบนพ้ืนฐานของผลจากการตรวจติดตามฯ กลุมตัวอยางท่ีไดดําเนินการ

ตรวจติดตามฯ ไปแลว 
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- ผูตรวจประเมินฯ  จะตองทราบเปนอยางดีถึงความสําคัญของตัวอยางท่ีเก็บมา และตอง

เขาใจถึงลําดับชั้นความสําคัญของตัวแทนของกลุมตัวอยางวากลุมตัวอยางจะเปนตัวแทน

ของสภาพการทํางานจริงเปนอยางไร 

- จํานวนของตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยางจะข้ึนอยูกับทักษะ ประสบการณ ความรู

เก่ียวกับสถิติของผูตรวจประเมินฯ และระยะเวลาในการตรวจติดตามฯ 

ฉ. เทคนิคการจดบันทึกผลการตรวจติดตามฯ  

บันทึกผลการตรวจติดตามฯ อาจจะถูกจดอยูในรูปแบบตาง ๆ กัน ไมวาจะเปนการจดบันทึก

ไวในรายการตรวจติดตามฯ (Audit Checklists) หรือในแบบฟอรมพิเศษท่ีจัดทําข้ึนมาเฉพาะ หรือแบบฟอรมใด ๆ 

ก็ได ผูตรวจประเมินฯ ควรทําการจดบันทึกหลักฐานท่ีพบโดยทันทีเทาท่ีเปนไปได เพราะถาลาชารอจนกระท่ัง

สิ้นสุดการตรวจ อาจจะสงผลใหเกิดความไมแมนยําในการตรวจติดตามฯ 

ความสําคัญของบันทึกการตรวจติดตามฯ 

1. เปนการบันทึกขอสังเกตตาง  ๆ หรือสิ่งตาง  ๆ ท่ีพบในระหวางการตรวจติดตามฯ ซ่ึงผู

บันทึกเปนผูตรวจประเมินฯ ท่ีอยูในเหตุการณ 

2. เปนการสรางความม่ันใจไดวาขอสังเกตท่ีสําคัญตาง  ๆ ไมวาจะเปนท้ังดานดี หรือดานไม

ดี จะตองถูกจดบันทึกไวจะไดไมลืมในภายหลัง 

3. เปนการจัดเตรียมเอกสารไวเปนหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดในการรายงานผลการตรวจ

ติดตามฯ 

4. เปนบันทึกท่ีผูตรวจประเมินฯ ใชแสดงใหเห็นวาไดทําการตรวจติดตามฯ ไดอยางท่ัวถึง 

5. เปนหลักฐานเพ่ือการลดเวลาท่ีจะใชในการสืบสวนหาแหลงขอมูล เม่ือมีการโตแยงกัน

เกิดข้ึน 

โดยบันทึกควรจะตองประกอบไปดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เวลา วันท่ี และสถานท่ี ท่ีทําการตรวจติดตามฯ 

2. ชื่อผูถูกตรวจประเมินฯ 

3. รายละเอียดท่ีจดบันทึกนั้นจะตองมีคําอธิบายอยางเพียงพอและแมนยํา เชน       

จดบันทึกหมายเลขใหครบและถูกตอง 

4. เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีใชในการอางอิงตองมีการจด

บันทึกไวใหครบถวน 

5. ในบางกรณีอาจจะตองมีการยืนยันสิ่งท่ีพบโดยผูถูกตรวจประเมินฯ และจดบันทึก 

6. ในบางกรณีอาจจะตองมีการอานมาตรวัดตาง ๆ เพ่ือจดบันทึก 

7. รายการภาพถายท่ีไดถายภาพเอาไว 

8. จุดออน หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด 

9. ขอคิดเห็นเพ่ือการนําไปเสนอแนะปรับปรุง 
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ช. เทคนิคการเก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบได  

- ผูตรวจประเมินฯ สามารถรวบรวมหลักฐานจากการตรวจติดตามฯ  (Audit evidence) 

ไดจากสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. โดยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานท่ีถูกตรวจติดตามฯ 

2. โดยการตรวจสอบบันทึกท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. โดยการสอบถาม/สัมภาษณ บุคลากรท่ีรับผิดชอบในงานนั้น ๆ หรือผูรับผิดชอบ

ในสถานท่ีนั้น ๆ 

4. โดยการสังเกตการณการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ตองทําการเก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เพ่ือสรางความม่ันใจวามีการประเมินผลอยาง

ตรงไปตรงมา ไมมีการลําเอียง โดยการสรุปสุดทายจะตองอยูบนพ้ืนฐานการใช

ขอเท็จจริง หรือใชหลักฐานท่ีเปนจริงในการสรุป 

- นําขอมูลท่ีบันทึกไวในรายการตรวจประเมิน (Audit Checklists) หรือแบบฟอรม อ่ืนๆ 

มาใชประโยชน 

4.4.3 การปดประชุมการตรวจติดตามฯ (Closing Meeting)  

ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ควรดําเนินการจัดประชุมเม่ือการ

ดําเนินการตรวจติดตามเสร็จสิ้น เพ่ือใชแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงความขอบคุณในความรวมมือของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือสรปุผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในครั้งนี้ (รายละเอียด 4.5) 

3. แจงสิ่งท่ีหนวยงานท่ีถูกตรวจควรดําเนินการตอไป ไดแก 

3.1  ความไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดท่ีหนวยงานตองปรับปรุงแกไข 

3.2  พิจารณาการดําเนินการตามขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  
 

4.5 การสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

ภายหลังการตรวจติดตามฯ องคกรตองดําเนินการ ดังนี้  

• คณะผูตรวจประเมินฯ ทําการสรุปผลการตรวจติดตามฯ เพ่ือใชสรุปและ (ตัวอยางแบบฟอรมดัง

ภาคผนวก) รายงานในการประชุมปดการตรวจติดตาม (Closing Meeting) 

• ประธานคณะผูตรวจประเมินฯ ลงลายมือชื่อรับรองพรอมจัดสงใหคณะทํางานดานการจัด

การพลังงาน 

• คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาขององคกร รวมกันพิจารณาผลการตรวจติดตามฯ 

เพ่ือทําการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองตามข้ันตอนท่ี 8 ตอไป 
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องคกรสามารถนําผลการตรวจติดตามฯ ท่ีไดมาดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการจัด 

การพลังงานขององคกร อยางตอเนื่องไดดังนี้ 

1. เผยแพรผลการตรวจติดตามฯ ใหหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเพ่ือใหทราบผลการตรวจ

ติดตามฯโดยรวม 

2. จัดทําบันทึกรายการขอบกพรองท่ีพบ เพ่ือใชขอมูลในการจัดการพลังงานและเฝาระวัง เพ่ือ

ปองกันไมใหเกิดขอบกพรองซํ้าข้ึน 

3. กําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการแกไขขอบกพรองท่ีพบ 

4. นําผลการตรวจรวมถึงบันทึกรายการตรวจติดตาม (Check List) มาใชในการฝกอบรม 

 ภายในใหแกผูตรวจประเมินฯ ใหม 

5. นําการดําเนินการตรวจติดตามฯ ไปเชื่องโยงกับการดําเนินการตรวจติดตามฯ ภายในองคกร

ตามมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีองคกรมีอยู 

การปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ เรื่องการตรวจ

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ซ่ึงตรงกับข้ันตอนท่ี 7 เปนการดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินการท่ีผานมา และนําไปสูการพัฒนาวิธีการ

จัดการพลังงานใหเกิดข้ึนภายในองคกร อยางไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานท่ีดีนั้น จําเปนจะตองมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการอนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน สิ่งสําคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานนั้นก็คือ 

การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังองคกร

จําเปนตองมีระบบการจัดทําเอกสารและฐานขอมูลท่ีดี เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินการจัดการพลังงาน 
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บทท่ี 5 บทสรุป 

 

บทที่ 5 

บทสรุป 

การปฏิบัติตามข้ันตอนการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ เรื่องการตรวจ

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน ซ่ึงตรงกับข้ันตอนท่ี 7 เปนการดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินการท่ีผานมา และนําไปสูการพัฒนาวิธีการจัด

การพลังงานใหเกิดข้ึนภายในองคกร อยางไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานท่ีดีนั้น จําเปนจะตองมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูการอนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน สิ่งสําคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานนั้นก็คือ 

การสรางบุคลากรในองคกรใหมีความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังองคกรจําเปนตองมี

ระบบการจัดทําเอกสารและฐานขอมูลท่ีดี เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัด

การพลังงาน 

ในการตรวจติดตามฯ โดยคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ท่ีกลาวในคูมือนี้ 

สามารถสรุปไดดังรูปท่ี 5.1 

 

 

  

 

5-1 

 



หลักสูตรผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร           

บทท่ี 5 บทสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.1 ข้ันตอนการดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

 

เจาของโรงงาน/อาคารควบคุม 

(องคกร) 

คณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร 

เจาของประชุมแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร (4.1) 
คณะผูตรวจฯ ตรวจสอบการปฏบิัตติามที่

กฎหมายกําหนด (4.4) 

เจาของลงลายมือชื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการ

จัดการพลังงานภายในองคกร (4.1) 

เผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมิน  

การจัดการพลังงานภายในองคกร (4.1) 

นําผลการตรวจตดิตามฯ เปนสวนหน่ึงรายงานการ

จัดการสงให พพ. 

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับการจดั

การพลังงาน (รายงานฯ, หลกัฐานตางๆ)  

การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากร (4.4) 

จัดทําสรปุผลการตรวจตดิตามฯ (4.5) 

การดําเนินการจดัการพลังงานลงลายมือชื่อ 

โดยประธานคณะผูตรวจฯ 

มีและครบถวน

หรือไม (4.4) 

สิ้นสุด 

 

ทําการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง

รวมกับคณะทาํงานดานการจัดการพลงังาน 
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ภาคผนวก 

  



ภาคผนวก 
ก  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  

(ฉบับแกไขเพ่ิมเติมป พ.ศ. 2550) 

ข กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ค  กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบ 

ดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

ง  กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ    วิธีการ 

และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและ  การอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ

จัดการพลังงานพ.ศ. 2555 

จ ประกาศกระทรวงพลังงานเร่ืองหลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการ 

จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ฉ ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเร่ือง หลักเกณฑ 

และวิธีการฝกอบรมผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 

ช  ขอควรรูในการอนุรักษพลังงาน  

ซ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบ E-Form 



 

 

 

ภาคผนวก  ก 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

(ฉบับแกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2550) 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พลังงาน”  หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ

ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงส่ิงที่อาจให
งานได เชน เช้ือเพลิง ความรอนและไฟฟา เปนตน 

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

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

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

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

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

Administrator
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานพ.ศ. ๒๕๓๕

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

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

“โรงกลั่น”  หมายความวา โรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจําหนาย
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สารละลายดวย 

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

“อนุรักษพลังงาน”  หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

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

อนุรักษพลังงาน 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

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

นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอนโยบาย เปาหมาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานตอ

คณะรัฐมนตร ี
(๒)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ และ

มาตรา ๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

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

(๕)  กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘ 
(๕) 

(๖)  กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ 

(๗)  ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓ 
(๘)  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ  และเง่ือนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ

แกโรงงาน อาคาร ผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง และผูผลิต
หรือผูจําหนายวัสดุเพ่ือใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐ 

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

ใหเจาหนาที่นําสงในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของบุคคล
นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปดหนังสือหรือคําส่ังไวในที่ที่เห็นไดงาย ณ ที่อยู สํานักงาน หรือบานที่บุคคลนั้นมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
หนังสือพิมพที่จําหนายเปนปกติในทองที่นั้นก็ได 

เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
บุคคลนั้นไดรับหนังสือหรือคําส่ังนั้นแลว 

 
มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
                                                 

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

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

 

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

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๖๓ ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 
 
 

หมวด ๑ 
การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

   
 

มาตรา ๗  การอนุรักษพลังงานในโรงงานไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

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

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 

(๖)  การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(๗)  การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เจาของโรงงานควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือปริมาณที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไม
นอยกวาหกเดือน เจาของโรงงานควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคํา
ขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอ
ดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุม
ทราบโดยเร็ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๔ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงาน
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเร่ืองใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือเร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได 

มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของ
โรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ และให
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

 
มาตรา ๑๑๕   
 
มาตรา ๑๒๖ 
 
มาตรา ๑๓๗   
 
มาตรา ๑๔๘  
 

                                                 
๔ มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

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

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

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

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

๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๙๔าของคณะกรรมการนโยบายพล

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๑๕

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎมาตรา ๑๒๖

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๓๗

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎมาตรา ๑๔๘



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๙  
 
มาตรา ๑๖๑๐ 

 
หมวด ๒ 

การอนุรักษพลังงานในอาคาร 
   

 
มาตรา ๑๗  การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึง่

ดังตอไปนี ้
(๑)  การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 
(๒)  การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายใน

อาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
(๓)  การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง

คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ 
(๔)  การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
(๕)  การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ

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

วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ใหนํามาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๙๑๑ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสราง

หรือดัดแปลงใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

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

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

๒๕๕๐  
๑๑ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๙

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๑๖๑๐

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๑๙๑๑



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 

 
มาตรา ๒๐  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙  ถาคณะกรรมการควบคุม

อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับ
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
ผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ ยังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๑๑๒ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
ควบคุมตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

ใหนํามาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒๑๓   

 
 
 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

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

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๑๑๒

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๒๑๓



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๓ 
การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน๑๔ 
   

 
มาตรา ๒๓๑๕ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

รวมทั้งใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ 

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

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคา
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

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

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เร่ืองอ่ืนใดที่เปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได 
ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานที่ไดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรานี้ใหสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมดําเนนิการตาม
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 
 

หมวด ๔ 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๑๔ หมวด ๓ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

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

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎหมวด ๓การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน๑๔

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๒๓๑๕



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๒๔๑๖ ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่โอนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการแกไขและ
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงตามจํานวนที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

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

รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใดๆ ที่เกิดจากกองทุนนี ้
ใหกระทรวงพลังงานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนและดําเนินการ

เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๔/๑๑๗ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินจาก

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๕  เงินกองทุนใหใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานของ
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสําหรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพ่ือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๓)  เปนเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรื่องดังตอไปนี ้

(ก)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

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

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๔๑๖

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๒๔/๑๑๗



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริมและการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค)  โครงการสาธิต หรือโครงการริเร่ิมที่เก่ียวกับการอนุรักษพลังงานหรือการ
ปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน 

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

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษ
พลังงาน 

(๔)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖  องคกรเอกชนที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม

มาตรา ๒๕ (๓) ตองมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการอนุรักษพลังงานหรือการปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจาก
การอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว 

 
มาตรา  ๒๗๑๘ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย  รอง

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

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาจากบุคคล ซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเงิน วิทยาการ
พลังงานและการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย 

 
มาตรา ๒๘  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๗๑๘



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย
เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๒๕ ตอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ 

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

(๓)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ 
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 

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

(๕)  เสนอชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับยกเวนไมตองสงเงินเขากองทุนตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ

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

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

แนวทาง หลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) 

(๙)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๑ 

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

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

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

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต

ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๔๑๙ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลมาให
ขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ได
ตามความจําเปน 

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

ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคล
มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔/๑๒๐ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสิน

ของกองทุนและการบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

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

พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๓๔๑๙

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๓๔/๑๒๐



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔/๒๒๑ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน และใหทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนภายในหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินตามวรรคสอง ใหรัฐมนตรีเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๕  ใหผูผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจําหนายเพ่ือใชใน

ราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุนตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจําหนายเพื่อใชใน
ราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมสรรพสามิตพรอมกับการชําระ
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน

ตามปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรในอัตราที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงนั้น ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ใหผูซื้อหรือไดมาซึ่งกาซจากผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยการ

ป โตรเลียมซึ่ ง เปนผูผลิตไดจากการแยกก าซธรรมชาติ  สง เ งินเข ากองทุนในอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด 

การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด 

 
มาตรา ๓๘๒๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

หรือมาตรา ๓๗ ไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่ตองสงกองทุน

                                                                                                                                            
 
๒๑ มาตรา ๓๔/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

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

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓๔/๒๒๑

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๓๘๒๒



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๑) ในกรณีที่ผูนั้นเห็นเองวาตนมีกรณีดังกลาว ใหผูนั้นสงเงินตามจํานวนที่ตอง
สงหรือตามจํานวนที่ขาด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับ
แตวันที่ครบกําหนดสงเงินเขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิต กรมศุลกากรหรือกรม
เช้ือเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี 

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

เมื่อผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนินการตามที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผู
นั้นไมมีความผิด 

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

 
มาตรา ๓๙  เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให

ถือวาเปนรายจายตามประมวลรัษฎากร 
 

หมวด ๕ 
มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ 

   
 

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

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

การอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง แตประสงคที่จะจัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ 
                                                                                                                                            

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องใชหรือระบบควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงานใหมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได 

 
มาตรา ๔๑  คําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ ใหย่ืนตอ

คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ

สถาบันใด ซึ่งเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญทําการศึกษาและรายงานหรือใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
แนวทางหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔ 
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริม
หรือใหความชวยเหลือแกผูไดรับการสงเสริมและชวยเหลือตอไป 

ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานมีหนาที่ติดตามใหผูไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ 
 

หมวด ๖ 
คาธรรมเนียมพิเศษ 
   

 
มาตรา ๔๒๒๓ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ 

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

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
ไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหถือวามีผลบังคับเชนเดียวกับการเรียกเก็บคา
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 

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

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

                                                 
๒๓ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๔๒๒๓



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกับตนทุนรวมในการผลิต
และจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

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

 
มาตรา ๔๔  เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช

ไฟฟาตามมาตรา ๔๒ ใหอธิบดีมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ที่จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
ใชไฟฟาเร่ิมมีผลตั้งแตวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี 

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาค เปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 

 
มาตรา  ๔๕   ในระหวางที่ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระ

คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการ
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือ
ใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๖๒๔ เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม

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

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

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๔๖๒๔



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดีมีคําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและมีหนังสือแจงใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมทราบ 

คําส่ังยุติการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามวรรคสอง ใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนัที่หนึง่ของเดือนถัดไป 

หมวด ๗ 
พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๔๗  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑)  มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ

แจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดๆ เพ่ือตรวจสอบหรือ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

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

(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณและคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนบุคคลซึ่งเก่ียวของหรืออยูในสถานที่
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘/๑๒๖ ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๗ (๓) เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

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

พ.ศ. ๒๕๕๐  

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

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๔๘/๑๒๖



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีอาจอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทนพนักงาน
เจาหนาที่ได 

การกําหนดคุณสมบัติ การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๘/๒๒๗ ผู รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการ

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

 
มาตรา ๔๘/๓๒๘ กรณีที่ผูรับอนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑ ถูกฟองตอศาลวาได

กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 

หามมิใหผูรับอนุญาตที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๔๘/๔๒๙ ผู รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 
คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณคําส่ังรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําส่ัง

พักใชใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๙  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๘ 
การอุทธรณ 

   
 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๘/๒ เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

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

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

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๔๘/๒๒๗

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส มาตรา ๔๘/๓๒๘

Administrator
านักงานคณะกรรมการกฤษฎ มาตรา ๔๘/๔๒๙



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ผูไดรับหนังสือแจงผลตามมาตรา ๘ วรรคสามผูใดไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีเชนวานี้ ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรอการดําเนินการไวกอน
จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหผูย่ืนคํารองทราบแลว 

 
มาตรา ๕๑  ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ

หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
การอุทธรณไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแต รัฐมนตรีจะ

เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราว 
 
มาตรา ๕๒  การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

พิจารณาโดยเร็ว 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๓  เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตาม

มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๔  เจาของโรงงานควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตาม

มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีที่ส่ังตามมาตรา ๑๐ ซึ่ง
ไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๕๓๐ เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๕๖๓๑ ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช

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

                                                 
๓๐ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 

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

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๕๓๐

Administrator
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๕๖๓๑



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๗๓๒   
 
มาตรา ๕๘  ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่

ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตสามเดือนถึงสอง
ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน

นิติบุคคล กรรมการ หรือผูจัดการของนิติบุคคลนั้น หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๖๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรียบเทยีบ

คดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในการสอบสวนถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๓๒ มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

Administrator
มาตรา ๕๗๓๒



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ดวงใจ/แกไข 
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

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

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

พัชรินทร/เนติมา/ผูจัดทาํ 
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

 
เชิงชาย/วาทินี/ปรับปรุง 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
เชิงชาย/ปรับปรุง 

๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ 
 

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 





















 

 

 

ภาคผนวก  ข 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

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

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

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

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

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

การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น

ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานได 
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ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน   โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ

พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 

การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน   รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํ า   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน

มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

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



 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที ่และจํานวน 

ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 
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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติ  หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

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

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม

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

อาคารอยางนอยสามป  โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร  โดยมีผลงานดานการ

อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค

คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม 

ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม  (๑)   หรือ  (๒)   

ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงาน 

เปนระยะ ๆ 

(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 

(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี 

ตามมาตรา  ๑๐ 

ขอ ๔ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน  โดยตองมีคุณสมบติัอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

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

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

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

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

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

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่  อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
(๒) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผู รับผิดชอบ 

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

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



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 

ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

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

ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

ในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แลวแจงใหอธิบดี

ทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  

(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ

ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจงให

อธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๑)  และ  (๒) 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

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

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

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

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

ขอ ๑๑ วิธีการแจงการแตงต้ังผู รับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

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



 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไขการขอรับ 

ใบอนุญาต และ การอนุญาตตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานพ.ศ. 2555 

 

 

 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต   

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

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

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน”  หมายความว่า  ตรวจสอบและรับรองการจัดการ 

พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
“โรงงานควบคุม”  หมายความว่า  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“อาคารควบคุม”  หมายความว่า  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม 

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



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น 

 (ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 (ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
 (จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ 

หรือให้บริการเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  หรือการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน 
 (ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

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

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

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

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน  ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

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

(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน  ทําหน้าที่ช่วยผู้ชํานาญการในการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  และช่วยผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
โดยผู้ช่วยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม  ทั้งนี้  ผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  (๑)  
(ก)  (ค)  และ  (จ) 



หน้า   ๖ 
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ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนในเวลาเดียวกัน  และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 
ต้องดําเนนิการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน 

ข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

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

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือ
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับ
ใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 

อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังออกใบอนุญาต  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่า 
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปล่ียนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  

หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี  พร้อมด้วย 
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย 
ผู้ชํานาญการ 
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ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ 
ให้นําความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดาํเนินการ  พร้อมส่ง 
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต  โดยระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔ คําขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต  คําขออนุญาตเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขจํานวน

ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

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



 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลักเกณฑ และวิธีการ

ดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม 

และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

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

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  
ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 
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 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช

พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  

ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 

ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  

รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  

รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  

และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  

การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา

และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช

พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน   และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดงักลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนรัุกษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ   ๑๓   แลว   ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน   สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมินการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลงังาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 

การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ

ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุม 
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ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 

รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 

การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 

การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ

ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  

แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  

และแกไขขอบกพรองตามขอ   ๑๘   ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข

ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 
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ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน   วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ   ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่  รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เกี่ยวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

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

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   

  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย

ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   

จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   
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  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน   เพื่อทบทวน   วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมีผลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผยแพร คํ า ส่ั งแต ง ต้ั งคณะทํ า งานด านการจั ดการพลั งงาน   
การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธีการใด ๆ  ใหบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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  (ข.๒) การกํ าหนดอํ านาจหน าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด านการ 

จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด

นโยบายอนุรักษสอดคลองกบัสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   

ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ

ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 

จัดการพลังงานในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ
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ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   

แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 
ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ

ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  
ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน   ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่ อของหลักฐาน   
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 
ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง   พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํ า เนินการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 
การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 
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ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นําสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการฝกอบรมผูตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.2556 

 

 

 

 

 



 
 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  

พ.ศ. 2556 
 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 (1) (ค) แห่งกฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
พ.ศ. 2555 ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการ เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ และเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกประกาศไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ในประกาศนี ้ 
 “หน่วยงานฝึกอบรม” หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อธิบดีก าหนด 

“หน่วยงานทดสอบ” หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่อธิบดีก าหนด 
 
 

  หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 2 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ช านาญการ 

และระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
 
ข้อ 3 ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ 2 ระดับ        

ผู้ช่วยผู้ช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  ตามข้อ 2 ระดับ

ผู้ช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
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(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
(3) ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

 
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการฝึกอบรม ให้ขอรับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับการฝึกอบรม 
(2) ส าเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม 

 (๓) ส าเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ระดับผู้ช่วยผู้ช านาญการ ในกรณีทีข่อรับการฝึกอบรมในระดับผู้ช านาญการ 
 

หมวดที ่2 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
 ข้อ 6 หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้ 

(1) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับ                        
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ  

(2) ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ 
 
ข้อ ๗ การฝึกอบรม ส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ ช่วยผู้ช านาญการ  

ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้  
(1) สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน     
(2) กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน     
(3) ขัน้ตอนการจัดการพลังงาน     
(4) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน    
(5) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
(6) เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน    
(7) ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และกรณีศึกษา  
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพ่ือความเหมาะสม แต่ต้องไม่  

น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 (1) 
 

ข้อ 8 การฝึกอบรม ส าหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช านาญการ  
ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้ 

(1) ขั้นตอนการจัดการพลังงาน     
(2) แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน         
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพ่ือความเหมาะสม แต่ต้องไม่  

น้อยกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 (2) 
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หมวดที ่3 
วิทยากร 

 
ข้อ ๙ วิทยากรหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด

ต่อไปนี้ 
(1) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไป และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่าสามปี 
และมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย และเป็นวิทยากรที่เกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยาย   
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(2) เป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทสาขา
วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย
และเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าสามปี 

(3) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ต้อง
ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงที่ เกี่ยวข้องกับ              
การจัดการพลังงานไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายมา          
ไม่น้อยกว่าสามป ี
 

 
หมวดที ่4 

การด าเนินการฝึกอบรม 
ข้อ ๑๐ หน่วยงานฝึกอบรม ต้องด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
 
ข้อ 11 หน่วยงานฝึกอบรม ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาและรายละเอียดหัวข้อวิชาในข้อ 7 และข้อ 8 
(2) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม ได้แก่ ห้องฝึกอบรมที่รองรับผู้เข้ารับ                 

การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ  
(3) จัดให้มีการลงบันทึกเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตาม

หลักสูตรที่ก าหนด เพ่ือประกอบการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 12 
 
 

หมวดที่ 5  
การประเมินผล การทดสอบ และรับรองผลการฝึกอบรม 

ข้อ  12 ผู้ เ ข้ า รับการฝึกอบรมหลักสู ตรผู้ ตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลั ง งานระดับ                         
ผู้ช่วยผู้ช านาญการ หรือระดับผู้ช านาญการ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรตามข้อ 6 และผ่าน
การทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามข้อ 13 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   หรือ 
หน่วยงานทดสอบที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ  





 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 
ขอควรรูในการเร่ิมตนอนุรักษพลังงาน 
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ขอควรรูในการเริ่มตนอนุรักษพลังงาน 

 

เอกสารขอควรรูในการเริ่มตนอนุรักษพลังงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใชประกอบการศึกษาความรู

เพ่ิมเติมในโครงการพัฒนาผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ( Internal Energy Audit) ตาม

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552  ใหกับผูเขารับการอบรมท่ีไมไดศึกษาหรือทํางานในสายเทคนิค ใหสามารถ ประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร ในดานเทคนิคระดับเบื้องตนได ขอควรรูในการเริ่มตนอนุรักษพลังงาน  ประกอบไป

ดวย เนื้อหา 5 สวน ไดแก 

1. พ้ืนฐานเรื่องหนวยพลังงาน 

2. แนวทางการคิดคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ(SEC) 

3. ระบบตางๆ และสัดสวนการใชพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

4. การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

5. มาตรการพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 

 

1. พ้ืนฐานเรื่องหนวยพลังงาน  

 

ในรายงานการจัดการพลังงาน ซ่ึงมีรายละเอียดการดําเนินการหลัก 8 ข้ันตอน จะมีข้ันตอนท่ีแสดง

หนวยพลังงานอยู 4 ข้ันตอน ท่ีผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร จําเปนจะตองมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับหนวยพลังงาน ท่ีระบุในรายงาน ไดแก 

• ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 5การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและ

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 6การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 

• ข้ันตอนท่ี 7การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 

หนวยพลังงาน ท่ีมักจะพบในรายงานการจัดการพลังงานนั้น ประกอบไปดวย 



- 2 - 

1. หนวยพลังงานไฟฟา ไดแก กิโลวัตตชั่วโมง (kWh) และ 

2. หนวยพลังงานความรอน ซ่ึงสวนใหญเปนเชื้อเพลิงท่ีใชในกระบวนการผลิตหรือสถาน

ประกอบการ (ไมรวมเชื้อเพลิงท่ีใชในการขนสง) เชนเชื้อเพลิงแข็งใชหนวยกิโลกรัม  ( kg.) 

เชื้อเพลิงเหลว ใชหนวยลิตร (litre)  

 

หนวย เปนขอมูลท่ีระบุตอทายตัวเลขตางๆ เพ่ือบอกใหทราบวา ตัวเลขตางๆ ท่ีเราพิจารณาอยูนั้น 

เปนหนวยใด ยกตัวอยางเชน หากเปรียบเทียบเปนคาเงินของ นาย ก. และ นาย ข. วาใครมีเงินมากกวา กัน 

การระบุวา นาย ก. และนาย ข. มีเงินคนละ 5 หนวยโดยไมระบุหนวย เราจะไมสามารถเปรียบเทียบจํานวน

เงินได แตหากบอกหนวย เชน นาย ก. มีเงิน 5 บาท นาย ข. มีเงิน 5 ยูโร ก็จะทราบไดทันทีวานาย ข. มีเงิน

มากกวา สวนจะมีคามากกวาเทาใดนั้น จะตองแปลงคาเงินในหนวยท่ีตางกันใหอยูในหนวยเดียวกันเสียกอน

โดยใชคาอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน 

 

ดังกลาว ในรายงานการจัดการพลังงาน หากตองการหาผลรวมของการใชพลังงานหลายชนิด 

โดยเฉพาะเชื้อเพลิงตางๆ จําเปนตองแปลงคาพลังงาน ใหอยูในหนวยเดียวกัน โดยการจะแปลงหนวยพลังงาน

ตางๆ ใหอยูในหนวยเดียวกันนั้น จะใชคาความรอนสุทธิ เพ่ือแปลงคาพลังงานตางๆ ใหอยูในหนวยเมกะจูล 

(MJ)รายละเอียดคาความรอนสุทธิ แสดงดังตารางท่ี 1.1 

 

 

  



- 3 - 

ตารางท่ี 1.1 แสดงคาความรอนสุทธิ ท่ีใชในการแปลงหนวยพลังงาน 
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ท่ีมา: รายงานพลังงานของประเทศไทย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

ยกตัวอยางเชน โรงงานแหงหนึ่ง มีการใชพลังงานไฟฟา 6,000,000 กิโลวัตตชั่วโมงkWh/ปมีการใช

น้ํามันเตา 500,000 ลิตร/ป 

จะมีการใชพลังงานความรอน (MJ) = [พลังงานไฟฟา6,000,000 kWh/ป x 3.6 MJ/kWh] +  

[น้ํามันเตา 500,000 ลิตร/ป x 39.77 MJ/ลิตร] 

=  [พลังงานไฟฟา 21,600,000 MJ/ป] +  

[น้ํามันเตา 19,885,000 MJ/ป] 

=  41,485,000 MJ/ป 

2. แนวทางการคิดคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ(SEC) 

 

ในรายงานการจัดการพลังงาน ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน  จะมีการ

รายงานคาการใชพลังงานจําเพาะตอหนวยผลผลิต ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจําเปน

จะตองทราบแนวทางการคิดคา ดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ ( Specific Energy Consumption: SEC) หรือใน

เอกสารนิยมเรียกวาดัชนีการใชพลังงานตอหนวยผลิต วาคิดตอหนวยอะไร ท่ีสะทอนการดําเนินงานของสถาน

ประกอบการของตนเอง และเกิดประโยชนสูงสุดในการนําไปเปรียบเทียบการใชพลังงานในแตละชวงเวลาเพ่ือ

วางแผน และหาแนวทางการลดการใชพลังงาน หรือการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป เชน 

• โรงงานปูนซีเมนต โรงงานเหล็ก โรงงานผลิตอาหาร ใช SEC ท่ีมีหนวยเปน เมกะจูล ตอตัน

ของผลิต  

• โรงงานผลิตกระเบื้อง ใช SEC ท่ีมีหนวยเปน เมกะจูลตอตารางเมตรของกระเบื้อง  

• โรงทอผา ท่ีมีความกวางของหนาผาขนาดเดียว หรือโรงงานเหล็กเสนท่ีมีขนาดเดียว ใช SEC 

ท่ีมีหนวยเปน เมกะจูลตอเมตร ของเหล็กเสน หรือ เมกะจูลตอน้ําหนักเหล็ก (ข้ึนกับการเก็บ

ขอมูลของโรงงานนั้น ๆ)  

• โรงงานเครื่องใชไฟฟา ใช SEC ท่ีมีหนวยเปน เมกะจูลตอชิ้น/ผลิตภัณฑ 

• หางสรรพสินคา อาคารราชการ ใช SEC ท่ีมีหนวยเปน เมกะจูลตอจํานวนผูใชบริการ (คน) 

• โรงพยาบาล โรงแรม ใช SEC ท่ีมีหนวยเปน เมกะจูลตอจํานวนเตียงผูใชบริการ เปนตน 
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หลังจากเลือกหนวยผลผลิตท่ีจะนํามาคิด SEC แลว จะสามารถนํามาคํานวณในสมการคาการใช

พลังงานจําเพาะ (SEC) ไดดังนี้ 

 
ยกตัวอยางเชนโรงงานแหงหนึ่งมีการใชพลังงานไฟฟา 18,000,000 kWh และมีการใชพลังงานความ

รอนจากเชื้อเพลิงตางๆ รวม 450,000MJ โดยมีผลผลิตเปนอุปกรณอิเล็คทรอนิคสจํานวน 64,000,000 ชิ้น จะ

สามารถคํานวณ SEC ไดดังนี้ 

SEC = [18,000,000 kWh x 3.6 MJ/kWh] + 450,000MJ 

64,000,000 ชิ้น 

      = 64,800,000 MJ + 450,000 MJ 

64,000,000 ชิ้น 

      = 65,250,000 MJ 

64,000,000 ชิ้น 

      = 1.02 MJ/ชิ้น 

 

3. ระบบตางๆ และสัดสวนการใชพลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม 

 

ในรายงานการจัดการพลังงาน ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน มีแบบฟอรมให

สถานประกอบการระบุ สัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบ  โดยเฉพาะระบบไฟฟา แบง ระบบตาง ๆ ตาม

ประเภท อาคาร  และโรงงาน เพ่ือใหสามารถรวมผลการใชพลังงานแยกตามระบบ ตลอดจนสัดสวนการใช

พลังงานแยกตามระบบ ของประเทศได 

 

3.1 ระบบตางๆ และสัดสวนการใชพลังงานของโรงงานควบคุม 

ในแบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม มีการแบงระบบตางๆ ในระบบไฟฟา

ดังนี้ 

• ระบบแสงสวาง 

• ระบบปรับอากาศสํานักงาน 

• ระบบทําความเย็น 

 ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) =   ปริมาณพลังงานไฟฟ�า (กิโลวัตต-์ชั�วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/ กิโลวตัต-์ชั�วโมง)  + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
ปริมาณผลผลิต (หน่วย)
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• ระบบการผลิต 

• ระบบอัดอากาศ 

• ระบบอ่ืนๆ 

 

ในโรงงานคุมจะมีอุปกรณ รวมถึงระบบตางๆ ตามกระบวนการผลิต และมีลักษณะท่ัว ๆไปดังนี้  

• ระบบแสงสวาง  แมวาระบบแสงสวางจะมีการใชพลังงานตอหลอดไฟ 1 หลอด หรือ 1 โคม 

ในปริมาณนอย แตระบบแสงสวางจะมีจํานวนหลอดและโคมในโรงงานคอนขางมาก ทําให

เม่ือรวมการใชพลังงานในระบบแสงสวางแลว มีศักยภาพในการลดการใชพลังงานไดในระดับ

หนึ่ง 

• ระบบปรับอากาศสํานักงาน  ในโรงงานควบคุมสวนใหญ จะมีอาคารสํานักงานอยูดวย ซ่ึง

อาคารสํานักงานจะมีเครื่องปรับอากาศอยูพอสมควร ทําใหมีการใชพลังงาน และศักยภาพใน

การลดการใชพลังงานในระบบปรับอากาศในปริมาณท่ีสูงกวาระบบแสงสวาง 

• ระบบทําความเย็นระบบทําความเย็นอาจจะเปนไดท้ังระบบปรับอากาศในโรงงาน หรือระบบ

ทําความเย็นในระบบการผลิตของโรงงานเชนโรงงานน้ําแข็ง หรือหองเย็น เปนตน เนื่องจาก

เครื่องจักร/อุปกรณในระบบทําความเย็นสวนใหญเปนเครื่องจักร/อุปกรณ ท่ีใชพลังงานสูง 

ระบบทําความเย็นจึงมักจะมีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในลําดับตนๆ ของสัดสวนการใช

พลังงานของโรงงานควบคุม 

• ระบบการผลิต จะมีการใชพลังงานมากหรือนอย ข้ึนอยูกับกิจกรรมและกระบวนการผลิตของ

แตละโรงงาน และในบางกรณี อุปกรณหลักท่ีใชในการผลิต อาจจะแยกไปเปนอุปกรณระบบ

อ่ืนๆ เชนระบบอัดอากาศ ระบบผลิตไอน้ํา ระบบเตาเผาตาง ๆไดอีกดวย 

• ระบบอัดอากาศ  เครื่องอัดอากาศเปนอีกอุปกรณหนึ่งท่ีมีการใชพลังงานคอนขางสูง รวมท้ัง

มักจะมีจุดรั่วไหลของอากาศอัดเกิดข้ึน จึงเปนอีกระบบท่ีมีการใชพลังงานคอนขางมาก 

รวมท้ังเครื่องอัดอากาศมักจะรวมอยูในเครื่องจักร/อุปกรณหลายๆ ชนิด การจะแยกระบบอัด

อากาศออกจากระบบการผลิต จึงข้ึนอยูกับจํานวนเครื่องอัดอากาศ การใชพลังงาน 

ความสามารถในการตรวจวัดการใชพลังงานของเครื่องอัดอากาศ วาสามารถแยกออกจาก

อุปกรณอ่ืนๆ ไดหรือไมนั่นเอง 

• ระบบอ่ืนๆ เปนระบบท่ีไมควรจะมีคาสูงมากนักเม่ือเทียบกับระบบอ่ืนๆ ท่ีไดกลาวมาขางตน

ท้ังนี้ ในการจัดทํารายงาน หากมีระบบใดท่ีสามารถแยกออกมาเพ่ิมเติม ซ่ึงจะทําใหโรงงาน
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ควบคุมไดรับประโยชนในการวิเคราะห และกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน เพ่ือกอใหเกิด

ผลการอนุรักษพลังงานและลดคาใชจายในโรงงานของตนได ก็สามารถแยกระบบตางๆ 

ออกมาไดตามความเหมาะสม 

 

3.2 ระบบตางๆ และสัดสวนการใชพลังงานของอาคารควบคุม 

ในแบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงานสําหรับอาคารควบคุม มีการแบงระบบตางๆ ในระบบไฟฟา

ดังนี้ 

• ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 

• ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน 

• ระบบแสงสวาง 

• ระบบอ่ืนๆ 

 

จากขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  อาคารจะมีสัดสวนการใชพลังงาน

เฉลี่ย ดังตารางท่ี 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงสัดสวนการใชพลังงานเฉลี่ยของอาคารควบคุม 

ประเภทอาคาร ระบบปรับอากาศ (%) ระบบแสงสวาง (%) ระบบอ่ืนๆ (%) 

โรงแรม 60-70 15-20 10-25 

สํานักงาน 50-60 20-30 10-20 

ศูนยการคา 60-65 20-25 10-20 

สถาบันการศึกษา 45-55 30-40 15-25 

โรงพยาบาล 50-60 20-30 10-20 

 

4. การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 

แนวทางการกําหนดมาตรการท่ีชวยแกไขปญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพของอุปกรณท่ีพบจากการทํา  

Benchmarking มีดวยกันหลากหลายวิธี ข้ึนกับความคุนเคยของแตละองคกร ใน เอกสารฉบับนี้ใชหลักการ
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ของ Cause-and-Effect Diagram หรือท่ีในบางครั้งเรียกวา “Fishbone Diagram” หรือ “Ishikawa 

Diagram” เปนแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลท่ีไดรับ (Effect) คืออุปกรณประสิทธิภาพต่ํา

เปนหัวปลาอยูทางขวามือ ของรูปท่ี 4.1และพิจารณาทีละประเด็นเริ่มจาก เครื่องจักร/อุปกรณ วิธีการทํางาน 

วัสดุท่ีใช และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเปนสาเหตุท่ีทําใหมีการใชพลังงานสูงได จึงไมควรละเลย ท่ีสําคัญ 

คําตอบท่ีวา “ก็เราเคยทําแบบนี้มาตั้งแตกอตั้งโรงงาน ” ไมเพียงพออีกตอไปแลว การอนุรักษพลังงานอยาง

ยั่งยืน ตองอาศัยการเรียนรูวิธีการทํางานใหมๆอยูตลอดเวลา ไมมีท่ีสิ้นสุด 

 

 
รูปท่ี 4.1 Cause –and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 

 

เม่ือทราบสาเหตุท่ีกอใหเกิดการใชพลังงานสูงกวาเกณฑแลว ลําดับถัดไปคือการกําหนดมาตรการท่ี

เหมาะสม การแกไขสาเหตุท่ีคนพบขางตน จะเปนเครื่องชี้แนะแนวมาตรการท่ีจะนํามาประยุกตใช เชน หาก

หนึ่งในสาเหตุท่ีทําใหคา  SEC ของ Air Compressor สูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมคืออุณหภูมิของอากาศท่ีใช  

(Air Intake) ดังนั้น มาตรการท่ีควรกําหนดคือการปรับปรุงใหอากาศนี้มีอุณหภูมิท่ีลดลง อาจโดยปรับปรุงการ

ถายเทของ Compressor House ก็ได เปนตน  

 

การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน ในสถานประกอบการมีปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ อาทิเงิน

ลงทุน ผลประหยัดท่ีไดรับ ระยะเวลาคืนทุน ขอจํากัดทางเทคนิค โดยในทางปฏิบัติผูกําหนดมาตรการอนุรักษ

ผลท่ีไดรับ 

(Effect) 

เคร่ืองจักร/อุปกรณ วิธีการทํางาน 

วัสดุท่ีใช พนักงาน 

สาเหตุท่ีอาจเปนไปได 
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พลังงานมักจะ มองหาวิธีการ/มาตรการ  เรียงตามลําดับการลงทุนจากนอยไปมาก เนื่องจากมาตรการท่ีมีการ

ลงทุนนอย หรือไมมีการลงทุน จะไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการกอน โดยบางมาตรการจะสามารถ

ดําเนินการไดทันที ในทางกลับกัน หากมาตรการใดมีเงินลงทุนสูง แมวาจะคุมคาในการดําเนินการ แตอาจจะ

ติดปญหาอุปสรรคในเรื่องเงินลงทุน เปนเหตุใหตองชะลอหรือเลื่อนการดําเนินการออกไป ดังกลาวจึง กําหนด

มาตรการอนุรักษพลังงานในสถานประกอบการเรียงตามลําดับการลงทุนจากนอยไปมาก ดังนี้ 

 

1. มาตรการกลุม House Keepingเปนกลุมมาตรการ ท่ีทําไดงาย ๆ ไมตองใชเงิน ลงทุน หรือใชเงิน

ลงทุน นอย เชนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด-ละ-เลิก การบํารุงรักษา/ทําความสะอาด  

ยกตัวอยางเชนมาตรการปดหลอดไฟ/เครื่องจักรในชวงเวลาท่ีไมไดใชงาน มาตรการถอดหลอดไฟ

ท่ีไมไดใชออก 

2. มาตรการกลุม Process Improvement หรือ Minor Changeเปนกลุมมาตรการท่ี ตองมีการ 

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณหรือวิธีการ/ข้ันตอนการทํางาน ซ่ึงในการ

ดําเนินการ จะยุงยากมากข้ึน และอาจตองใชเงินจํานวนหนึ่ง ยกตัวอยางเชนมาตรการ ปรับปรุง

ฉนวนระบบปรับอากาศหรือระบบทําความเย็นมาตรการปดรอยรั่วของระบบอัดอากาศ มาตรการ

วางผังการทํางานและวงจรควบคุมของเครื่องจักรใหม 

3. มาตรการกลุม Machine Change หรือ Major Changeเปนกลุมมาตรการท่ีจะดําเนินการตอ

จาก 2 กลุมแรก หากพบวาเครื่องจักร/อุปกรณ มีการใชพลังงานอยางสิ้นเปลืองและไมมี

ประสิทธิภาพโดยไมสามารถปรับปรุงหรือปรับปรุงแลวไมคุม ทุนจะดําเนินการ พิจารณาเปลี่ยน

เครื่องจักร/อุปกรณซ่ึงอาจจะมีความยุงยาก ในการดําเนินการ  และใชเงิน ลงทุนมาก ยกตัวอยาง

เชนมาตรการเปลี่ยนระบบทําความเย็น ( Chiller) หรือเปลี่ยนหมอน้ํา ( Boiler) แทนตัวเกาท่ีใช

พลังงานสิ้นเปลืองและไมมีประสิทธิภาพ 

 

ดังกลาว สามารถแสดงเปนแผนภาพแนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน ไดดังรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.2แสดงแผนภาพแนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

 

5. มาตรการพ้ืนฐานของสถานประกอบการ 
 

ในหัวขอนี้จะแสดงตัวอยางมาตรการของสถานประกอบการ เพ่ือใหผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร สามารถทราบชื่อตัวอยางมาตรการของสถานประกอบการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การรณรงคและประชาสัมพันธในองคกร 

1. ปดระบบปรับอากาศในเวลาพักกลางวันเปนบางเครื่องโดยไมเปดหนาตาง 

2. ปดระบบแสงสวางในเวลาพักกลางวันบางสวนคงเหลือเทาท่ีจําเปน 

3. ปดเครื่องคอมพิวเตอร Printer เครื่องถายเอกสาร เวลาพักกลางวัน 

4. ควบคุมการถายเอกสารใหถายเฉพาะงานท่ีจําเปนและใชกระดาษ Reused 

5. มีระเบียบข้ันตอนการขอใชไฟหลังเวลา 18.30 น. โดยเฉพาะกับระบบปรับอากาศ 

6. ออกกฎระเบียบควบคุมการเปดปดเครื่องปรับอากาศในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชงานไมสมํ่าเสมอ  

7. ออกกฎใหใชบันไดแทนลิฟตเม่ือข้ึนลงไมเกิน 2 ชั้น (ตั้งการจอดลิฟตตามชั้นท่ีกําหนด) 
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8. แยกพ้ืนท่ี Coffee Break และพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศ 

9. จัดระเบียบไมใหแมบานเปดแอรตอนทําความสะอาดหอง 

10. ไมทําความสะอาดในชวงเวลา On Peak 

11. ทําความสะอาดในเวลาทํางานปกติ 

12. มีพนักงานเดินปดไฟและเครื่องปรับอากาศอุปกรณท่ีใชพลังงานอ่ืนๆ ตามตารางเวลา เชน พัก

กลางวัน หลังเลิกงาน 

13. มีวาระการประชุมเก่ียวกับพลังงานในการประชุมท่ัวๆ ไป รวมท้ังการประชุมผูบริหาร  

14. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือการประหยัดพลังงาน (Energy Management Committee) 

15. การมีสัญลักษณของการประหยัดพลังงานจากองคกรดานพลังงาน  

16. มีบทความดานพลังงานในวารสารขององคกร 

17. ใชโปสเตอรใหความรูทางดานพลังงาน (รณรงค) 

18. ประชาสัมพันธขอความรวมมือเก่ียวกับการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน  

19. ประชาสัมพันธมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการแลว 

20. ติดกราฟแสดงระดับการใชพลังงานขององคกร หรือติดประกาศบนบอรดประชาสัมพันธ  

21. ติดประกาศ ขอมูลพลังงาน และกราฟระดับการใชพลังงาน แยกแตละฝาย  

22. เขียนขอความ คําขวัญ หรือความรูดานพลังงานในกระดาษโนตท่ีใชภายในองคกร  

23. จัดการประกวดฝายประหยัดพลังงานดีเดนประจําป และออกความเห็นเพ่ือการปรับปรุง  

24. ใหโบนัสหรือรางวัลสําหรับฝายท่ีประหยัดพลังงานดีเดน 

25. จัดใหมีวันประหยัดพลังงานปละ 2 ครั้ง 

26. จัดใหมีวันทดลองมาตรการประหยัดพลังงาน เชน วันศุกรจะทดลองปดแอรเร็วข้ึนอีก 15 นาที 

27. เนนการประหยัดพลังงานในชวงหนารอนและเวลากลางวัน 

28. มีกลองรับความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 

29. จัดการอบรมใหพนักงานมีความรู ความเขาใจและเห็นประโยชนในการอนุรักษพลังงาน  

30. ปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีเรื่องการอนุรักษพลังงานใหแกพนักงานจนกลายเปนความเคยชิน  

 

2.  ระบบแสงสวาง 

1. ปดไฟชวงพักเท่ียงและปดไฟฟาท่ีไมไดใชงานเสมอ  

2. ปดไฟแสงสวางในหองไฟฟา หองเครื่องหองเก็บของและหองน้ํา เปดเฉพาะเม่ือมีการใชงาน  

3. ปลดหลอดไฟฟาบริเวณท่ีไมใชงานหรือไมจําเปนออก 
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4. ตั้งเวลาปดไฟระเบียง (ท่ีเปดท้ิงไวตอนกลางคืน) หลัง 05.00 น. 

5. ลดการใชหลอด Spot Light หรือ Display Light ซ่ึงเปนหลอดไสท่ีกินไฟมาก 

6. ลดจํานวนหลอดตอโคมลง ถาระดับความสวางเกินมาตรฐาน 

7. ลดจํานวนหลอดไฟบนเพดานลง และใชโคมไฟตั้งโตะแทน 

8. ปรับลดความสูงของโคมลง เพ่ือลดหลอด 

9. ปลดฝาครอบโคมออกเพ่ือเพ่ิมความสวาง และลดหลอด 

10. ใชแผนสะทอนแสงประสิทธิภาพสูง และลดจํานวนหลอดตอโคม 

11. ทําความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน 

12. ทาสีเพดานและผนังหอง และใชเฟอรนิเจอรสีออนเพ่ือลดจํานวนหลอดไฟลง  

13. ใช Timer ควบคุมการเปดปดไฟในพ้ืนท่ี 

14. ใช Motion Sensor ควบคุมการเปดปดไฟในพ้ืนท่ี 

15. ใชแสงธรรมชาติ (Daylight) แทนหลอดไฟ 

16. ใช Photo Cell ควบคุมการเปดปดไฟในบริเวณท่ีใช Daylight ได 

17. ใช Key Card สําหรับหองพักในโรงแรม/โรงพยาบาล 

18. ทางเดินท่ีมี Daylight แยกสวิตซสําหรับเปดบางหลอดเวลากลางวันเสริมใหได 100 Lux 

19. บันไดท่ีมี Daylight แยกสวิตซสําหรับเปดบางหลอดเวลากลางวันเสริมใหได 150 Lux 

20. หองน้ําท่ีมี Daylight แยกสวิตซสําหรับเปดบางหลอดเวลากลางวันเสริมใหได 150 Lux 

21. ท่ีจอดรถท่ีมี Daylight แยกสวิตซสําหรับเปดบางหลอดเวลากลางวันเสริมใหได 50 Lux 

22. แยกสวิตซสําหรับบริเวณภายในหองทํางานท่ีใช Daylight ได 

23. แยกสวิตซเปนพ้ืนท่ียอยๆ ในหองทํางาน หรือทางเดิน 

24. แยกสวิตซเพ่ือใหเปดไฟนอยดวงท่ีสุดไดเวลาท่ีแมบานเขาทําความสะอาด  

25. ใหแมบานทําความสะอาดเวลากลางวันเทานั้น (เชาหรือหลังเลิกงาน) เพ่ือไมตองเปดไฟ  

26. แยกสวิตซเปด แตปดรวมได (สวิตซเดียวปดไดหมดท้ังพ้ืนท่ี) 

27. ใชสวิตซแบบกระตุกเพ่ือเปดแยกแตละโคมได 

28. ติดสติ๊กเกอรระบุวาสวิตซตัวใดควบคุมบริเวณใด 

29. ติดสติ๊กเกอรแจงตัวเลขท่ีประหยัดไดถาไมเปดไฟบริเวณนี้ท้ิงไว 

30. จัดพนักงานเดินตรวจและปดไฟหลัง 18.00 น. (เชน แมบาน รปภ.) 

31. เปลี่ยนจากหลอดไสเปนหลอด Compact Fluorescent 

32. ใชหลอดประสิทธิภาพสูงแทนหลอดท่ีกําลังจะเปลี่ยน 
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33. ใชบัลลาสตแบบความสูญเสียต่ําแทนบัลลาสตแกนเหล็กท่ีกําลังจะเปลี่ยน 

34. ลดจํานวนหลอดไฟ Flood Light และ Street Light ภายนอกอาคารท่ีไมจําเปน 

35. ใช Timer ควบคุมการเปดปด Flood Light และ Street Light ภายนอกอาคาร 

36. ใช Photo Cell ควบคุมการเปดปด Flood Light และ Street Light ภายนอกอาคาร 

37. ใหแมบานปดไฟในหองพักเวลา 08.00 น. ทุกหองกอนทําความสะอาดตามปกติ 

 

3.  Load Management 

1. ลดการใชระบบปรับอากาศชวง On Peak 

2. เพ่ิมอุณหภูมิ Thermostat 1oC ในชวง On Peak 

3. ลดจํานวนเครื่องทําน้ําเย็นชวง On Peak 

4. ลดจํานวนปมน้ําเย็น (Chilled Water Pump) ชวง On Peak 

5. เลือกเดิน Chiller ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในชวง On Peak 

6. เพ่ิมอุณหภูมิน้ําเย็นของ Chiller ชวง On Peak 

7. ใช Split Type ในบางหองเพ่ือหลีกเลี่ยงการเดิน Chiller เพ่ิมอีก 1 ตัว 

8. ปดหรือลดการใชระบบ Ventilaionชวง On Peak 

9. หลีกเลี่ยงการทําความสะอาดชวง On Peak 

10. หยุดการซักรีดชวง On Peak 

11. ลดการใชระบบแสงสวางชวง On Peak 

12. เปด Sprinkerรดน้ําสนามชวง Off Peak 

13. ลดการใชลิฟตชวง On Peak 

14. ปดพัดลมดูดอากาศในลิฟตชวง On Peak 

15. พนักงานเดินปดไฟในจุดท่ีไมไดใชงานชวง On Peak 

16. ลดการใชปมน้ําชวง On Peak ใหเดินปมในชวง Off Peak 

17. Interlock ปมน้ําไมใหเดินชวง On Peak 

18. ถาถังเก็บน้ําไดนอยกวา 3 ชั่วโมง ใหปรับลูกลอยเพ่ือใหเก็บน้ําใหมากกวา 3 ชั่วโมง 

19. เปลี่ยนเปนถังน้ําเก็บน้ําไดมากกวา 3 ชั่วโมง 

20. ไมเดินโหลดพรอมกันหรือ Start อุปกรณท่ีกินกําลังไฟสูงพรอมกันในชวง On Peak 

21. จัดรูปแบบโหลดใหเหมาะสม หรือกระจายโหลดใหสมํ่าเสมอ 

22. ปรับ Load Profile ในชวง On Peak ใหสมํ่าเสมอ 
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23. ใช Timer สั่งเปดปดอุปกรณชวง On Peak 

24. ใชชุด Interlock ควบคุมอุปกรณ 

25. ลดการใชงานอุปกรณชวง On Peak 

26. ลดระยะเวลาทํางานของอุปกรณ 

27. เดินเครื่องกําเนิดไฟฟาชวง On Peak 

28. กรณีมีหลายมิเตอร ยายโหลดจากมิเตอรหนึ่งไปยังอีกมิเตอรหนึ่งชวง On Peak 

29. ควบคุมคา Peak Demand โดยติด Power Meter และปดอุปกรณท่ีไมจําเปน 

 

4.  ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 

1. เปด A/C หลังเวลาทํางาน 15 นาที หรือมากกวา 

2. ปด A/C กอนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที หรือมากกวา 

3. ปด A/C ชวงพักกลางวัน (แตไมเปดประตูหรือหนาตางท้ิงไวเพ่ือปองกันความชื้นและความรอนจาก

ภายนอก) 

4. ปด A/C บริเวณทางเดินและโถงลิฟต 

5. จัดพนักงานเดินตรวจและปด A/C หลังเลิกงาน (เชน แมบาน รปภ.) หรือเม่ือผูพักแรมออกจากหอง

เวลา 08.00 น. 

6. หลังจากแมบานทําความสะอาดหองแลว ใหปดมานและ A/C ทุกครั้ง 

7. ตั้งความเร็วพัดลมของ A/C ใหสูงท่ีสุดเทาท่ีคนท่ีใชงานพ้ืนท่ียังคงรูสึกสบาย 

8. ปรับ Thermostat ใหเหมาะสม ไมตั้งต่ําเกินไป เชน ตั้งไวท่ี 25oC 

9. ฤดูฝนและฤดูหนาวตั้งอุณหภูมิท่ี 26.60oC 

10. หนารอนตั้งอุณหภูมิท่ี 25.50oC 

11. ตั้งอุณหภูมิทางเดินและโถงลิฟทท่ี 27.70oC 

12. ตั้งอุณหภูมิอากาศบริเวณรอบๆ ตูแชสูงกวา 25.00oC 

13. ตั้งอุณหภูมิในหองพักโรงแรม - โรงพยาบาลสูงข้ึน 1oC ชวง 24.00 - 06.00 น. 

14. ปดฝาครอบ Thermostat ปองกันพนักงานปรับ 

15. ใช Electronic Thermostat (กรณีท่ีระยะเวลาคืนทุนต่ํา) 

16. ใช Programmable Thermostat (กรณีท่ีระยะเวลาคืนทุนต่ํา) 

17. ใชพัดลมเสริมเพ่ือเพ่ิมความเร็วลม แทนการตั้ง Thermostat ต่ําลง 

18. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ คอยลเย็น และคอยลรอนทุก 1 - 3 เดือน 
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19. ปดเครื่องปรับอากาศ และดูดอากาศเย็นจากพ้ืนท่ีอ่ืนเขามา  

20. สรางอุปกรณบังแดด หรือลดอุณหภูมิอากาศรอบๆ Condensing Unit  

21. กําจัดสิ่งกีดขวางทางลมรอบ Condensing Unit 

22. ปรับตั้งใหความดันควบแนนในคอยลรอนต่ํา ความดันระเหยในคอยลเย็นสูง 

23. ติดตั้ง Thermostat ในพ้ืนท่ีปรับอากาศ หรือ Return Air หลีกเลี่ยง Fresh Air หรือแสงแดด 

24. ปรับอุณหภูมิน้ําเย็น Chiller สูงข้ึนเม่ือโหลดต่ํา 

25. ลดเวลาการเดิน Chiller โดยเฉพาะเครื่องท่ีเดิน 24 ชั่วโมง 

26. เลือกเดิน Chiller เครื่องท่ีมีขนาดเหมาะสมกับภาระ 

27. เลือกเดิน Chiller ท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา 

28. จัดให Chiller เดินท่ีสภาวะประสิทธิภาพสูงสุด เชน 80% Load 

29. ติดตั้ง Split Type เสริมในหองท่ีอยูรอบอาคารเพ่ือไมตองตั้งอุณหภูมิน้ําเย็นต่ํามาก  

30. ลดอุณหภูมิน้ําดานน้ําระบายความรอนของ Chiller 

31. ลดอุณหภูมิน้ําดาน Make-up ท่ี Cooling Tower 

32. กําจัดสิ่งกีดขวางทางลมเขาออก Cooling Tower 

33. ควบคุมคุณภาพน้ําโดยเฉพาะการลดความกระดางและตะกรันท่ี Cooling Tower 

34. ปรับตั้งมุมใบพัดของ Cooling Tower ไมใหกินลมมากเกินไป 

35. ตรวจสอบสมดุลความดันอากาศในระบบสงจายลมเย็น 

36. ตรวจสอบสมดุลความดันน้ําเย็นในระบบสงจายน้ําเย็น 

37. ตรวจสอบสมดุลปริมาณ Fresh Air, Return Air และ Exhaust Air 

38. ลดปริมาณ Fresh Air ลงใหอยูท่ีระดับต่ําท่ีสุด เชน 10 CFM/คน 

39. หนาหนาวท่ีอุณหภูมิภายนอกต่ํา ใหนํา Fresh Air เขามาใหมากท่ีสุด 

40. นํา Exhaust Air ท่ียังเย็นอยูไป Pre-cool ใหกับFresh Air กอน 

41. ใช Carbon Filter กรอง Return Air จากบริเวณท่ีมีกลิ่น เชน หองน้ํา เพ่ือลด Fresh Air 

42. ลดจํานวนหัวจายลง 

43. สํารวจและซอมรอยรั่วท่ีประตูและหนาตางระหวางพ้ืนท่ีปรับและไมปรับอากาศ  

44. ตรวจสอบและซอมกลไกปดประตูอัตโนมัติใหทํางานปกติ 

45. สํารวจและซอมรอยรั่วทอลม 

46. ติดสติ๊กเกอรแจงตัวเลขคาไฟของ A/C ท่ีประหยัดไดถาไมเปดประตูหรือหนาตางท้ิงไว 

47. ใชประตูอัตโนมัติเพ่ือใหแนใจวาประตูปดแนนอนและไมมีอากาศรั่วไหล  
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48. ใช Air Curtain เพ่ือลดปริมาณอากาศรั่วไหล 

49. ลดการสูญเสียอากาศเย็นไปทาง Shaft ลิฟต 

50. ปองกันอากาศชื้นเขามาในพ้ืนท่ีปรับอากาศ 

51. กันอากาศชื้นใหออกไปนอกบริเวณ เชน หองน้ํา หองครัว 

52. ใช Split Type แทน AHU และ FCU บริเวณท่ีมีเวลาใชงานไมแนนอน เชน หองผูบริหาร 

53. ใชพัดลมแทน A/C ชั้นลางหรือชั้นใตดิน 

54. ใชพัดลมแทน A/C หองไฟฟา หองเครื่องตางๆ 

55. ใช Natural Ventilation แทน Fan Ventilation 

56. เปดพัดลมดูดในหองประชุมหลังเปด A/C 1 ชั่วโมง 

57. หองทํางานท่ีมีคนเดียวไมตองมีพัดลมดูด เนื่องจาก Natural Ventilation เพียงพอ 

58. หองท่ีมีคนนอยกวา 8ตร.ม./คน ไมตองมี Force Ventilation 

59. พ้ืนท่ีโถงสูงใชงานไมเกิน 1 ชั่วโมง ไมจําเปนตองระบายอากาศ 

60. พ้ืนท่ีท่ีตองการ Force Ventilation เพ่ิมใหเฉพาะสวนท่ีเกินจาก Natural Ventilation 

61. เปด Ventilation Fan ท่ี Speed ต่ํา 

62. ตรวจสอบวาเวลาท่ี Ventilation Fan ปด Damper ปดสนิทหรือไม 

63. พ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ีท่ีตองการ Ventilation Rate ตางกัน ควรแยกระบบ Ventilation 

64. ลด Ventilation Rate เวลาอากาศรอนหรือชวง Peak ของวัน 

65. ใช Hood ดูดอากาศท่ีมี Make-up Air ในหองครัว 

66. ใช Hood เปนพัดลมดูดอากาศและสราง Ventilation 

67. ปรับอัตราการดูดของ Hood ใหต่ําท่ีสุดตามลักษณะการใชงาน 

68. ยายกระติกน้ํารอน เครื่องถายเอกสาร หรืออุปกรณท่ีมีความรอน ออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศ  

69. ตรวจสภาพฉนวนของอุปกรณท่ีมีความรอนท่ียายออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศไมได  

70. ใช Key Card สําหรับหองพักในโรงแรม/โรงพยาบาล 

71. ปดประตูหนาตางบริเวณปรับอากาศตลอดเวลา 

72. จายสัมภาระเอกสาร ฯลฯ ท่ีไมใชงานนําไปเก็บบริเวณท่ีไมไดปรับอากาศ 
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5.  เครื่องอัดอากาศ 

1. ลดความดันใชงานของอากาศอัดใหเหลือเทาท่ีจําเปนตอการใชงาน (ลดได 100kPa ประหยัด 8%) 

2. ลดอุณหภูมิอากาศกอนเขาเครื่องอัดอากาศ เชน นําอากาศท้ิงจากหองปรับอากาศมาใช  (ลดได 1C 

ประหยัด 1%) 

3. หลีกเลี่ยงความชื้นท่ีจะปนกับอากาศท่ีปอนเขาเครื่อง 

4. สรางถังพักอากาศอัดกรณีท่ียังไมมี เพ่ือหลีกเลี่ยงการท่ีตองเดินเครื่องบอยๆ  

5. รวมอากาศอัดจากหลายเครื่องไวท่ีถังพักแลวสงไปตามจุดใชงานแทนการติดตั้งเครื่องทุกจุด  

6. ทําความสะอาดกรองอากาศเพ่ือไมใหเครื่องตองออกแรงดูดมาก  

7. สํารวจและซอมแซมรอยรั่วท่ีถังพักอากาศอัด 

8. สํารวจและซอมแซมรอยรั่วท่ีวาลวนิรภัย 

9. สํารวจและซอมแซมรอยรั่วท่ีหนาแปลน วาลว ขอตอตางๆ 

10. เปดวาลวดานลางของเครื่องและถังพักอากาศอัดเพ่ือไลน้ําอยางสมํ่าเสมอ  

11. ตรวจสอบความตึงสายพานไมใหหยอนเกินไป 

12. เลือกเดินเครื่องขนาดเล็กกอนเพ่ือใหเดินใกล Full Load มากท่ีสุด 

13. จัดใหหองเครื่องมีอากาศถายเทไดสะดวกเพ่ือใหเครื่องทํางานท่ีประสิทธิภาพสูง  

14. ไมใชลมจากเครื่องอัดอากาศในการทําความสะอาดรางกาย (ใชเฉพาะการทํางาน)  

 

6. หมอน้ําและระบบไอน้ํา 

1. นําน้ําคอนเดนเสทกลับมาเปนน้ําปอน 

2. นําน้ําคอนเดนเสทกลับมาอุนน้ําปอน 

3. นําน้ําคอนเดนเสทกลับมาอุนอากาศปอน 

4. นําน้ําคอนเดนเสทไปใชเปนน้ํารอนสําหรับงานอ่ืน 

5. นําน้ําโบลดาวนกลับมาใชงาน 

6. นําความรอนท้ิงในไอเสียกลับมาอุนน้ําปอน 

7. นําความรอนท้ิงในไอเสียกลับมาอุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือลดการใชฮีตเตอรไฟฟา  

8. นําความรอนท้ิงในไอเสียกลับมาอุนอากาศปอน 

9. นําความรอนท้ิงจากแหลงอ่ืนมาอุนน้ําปอน 

10. นําความรอนท้ิงจากแหลงอ่ืนมาอุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือลดการใชฮีตเตอรไฟฟา  
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11. นําความรอนจากแสงอาทิตยมาอุนน้ําปอน (กรณีไมนําคอนเดนเสทกลับมาใช) เชน สรางถังน้ําปอน

โลหะวางไวกลางแจง 

12. ปรับสัดสวนอากาศ/เชื้อเพลิงเพ่ือให % O2 ในไอเสียไมเกิน 3-4% (สําหรับเชื้อเพลิง) 

13. ปรับลดปริมาณเชื้อเพลิงถาควันไอเสียมีสีดํา 

14. ปรับลดปริมาณอากาศถาควันไอเสียมีสีขาว 

15. ควบคุมสภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอเพ่ือลดโอกาสในการเกิดตะกรัน 

16. ลดปริมาณน้ําโบลดาวนถาคา TDS และ Conductivity ยังไมเกินมาตรฐาน 

17. ลดอุณหภูมิและความดันใชงานของไอน้ํา 

18. หุมฉนวนวาลวไอน้ํา นอกจากการหุมฉนวนหมอไอน้ําและทอสง 

19. สํารวจและซอมแซมฉนวนหมอไอน้ํา ทอไอน้ํา ทอน้ํารอน 

20. สํารวจและซอมแซมรอยรั่วท่ีหนาแปลน วาลว ขอตอตางๆ 

21. สํารวจและซอมแซมรอยรั่วท่ีถังน้ํามันเชื้อเพลิง วาลว ขอตอตางๆ 

22. ใชน้ํามันเตาเกรดต่ําลงเพ่ือลดตนทุน โดยตองมีการอุนน้ํามันเตาใหอุณหภูมิสูงข้ึน  

23. เปลี่ยนจากการใชน้ํามันเชื้อเพลิงไปใชกาซธรรมชาติท่ีราคาถูกกวาและเผาไหมสมบูรณกวา  

24. เปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนท่ีราคาถูกกวา 

25. ปรับตั้งหัวเผาใหฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงเปนฝอยละเอียดมากข้ึน 

26. เปลี่ยนหัวเผาใหเปนชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และฉีดเชื้อเพลิงไดเปนฝอยละเอียดข้ึน 

27. กรณีมีหมอไอน้ําหลายลูก เลือกเดินหมอไอน้ําลูกท่ีมีขนาดเหมาะสมกับโหลด  

 

7.  ตูเย็นและตูแช 

1. ไมแชน้ํา สิ่งท่ีชื้น ท่ีไมไดปดฝาในตูเย็น 

2. ไมวางอุปกรณท่ีมีความรอนใกลตูเย็น 

3. ไมตั้งตูเย็นใหถูกแสงแดด 

4. วางตูเย็นใหหางจากผนังอยางนอย 10 ซ.ม. เพ่ือใหระบายความรอนไดดี 

5. ไมวางสิ่งของกีดขวางการระบายอากาศรอบตูเย็น 

6. กําจัดฝุนท่ีคอยลดานหลังตูเย็น 

7. แชของประมาณ 3 ใน 4 ของความจุตูเย็น เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการหมุนเวียนอากาศ 

8. เปดประตูตูเย็นใหนอยท่ีสุด 

9. กอนนําอาหารรอนเขาตูเย็น ตองรอใหอุณหภูมิเย็นลงเทาอุณหภูมิหองกอน  
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10. ถอดปลั๊กตูเย็นออกเม่ือหองพักโรงแรม/โรงพยาบาลไมมีคนเขาพัก  

11. ใช Key Card สําหรับหองพักในโรงแรม/โรงพยาบาล 

12. ปรับอุณหภูมิตูแชใหเหมาะสม ไมต่ํากวา -18oC 

13. เดินคอมเพรสเซอรใหนอยตัวท่ีสุด 

14. ก้ันสวนทําอาหารหรือครัวออกจากพ้ืนท่ีตูแช 

15. ลดไฟฟาแสงสวางในตูแช 

16. สํารวจและซอมรอยรั่วท่ีประตูตูแช 

17. ลางตูแชสมํ่าเสมอ 

18. สรางอุปกรณบังแดด หรือลดอุณหภูมิรอบ Condensing Unit 

19. กําจัดสิ่งกีดขวางทางลมรอบ Condensing Unit 

20. หม่ัน Defrost ปองกันไมใหน้ําแข็งหนาเกิน 5 มม. 

 

8. ระบบขนสง 

1. ใหใชระบบขนสงสาธารณะใหมากท่ีสุด 

2. ระบบการใชรถรวมกับหลายคน (Car Pool) 

3. ขนสง/สงของหลายๆ ครั้ง ในเท่ียวเดียวกัน 

4. กําหนเวลาสงของท่ีชัดเจนในเวลาจราจรเบาบาง 

5. หาทางใหลูกคามารับของเอง 

6. กําหนดมาตรฐาน ปริมาณการใชเชื้อเพลิงตอระยะทางในรถแตละคัน  

7. การบํารุงรักษาท่ีสมํ่าเสมอ 

8. หม่ันระดับแรงดันของลมในยาง 

9. วิธีการขับรถของพนักงานใหเปนไปตามคูมือและคําแนะนํา  

10. ลดเวลา/ดับเครื่องยนตเม่ืออยูกับท่ี 

11. ลดแสงท่ีไมจําเปนในรถ 

12. ลดแรงตานลม 

 

9.  ระบบและอุปกรณอ่ืนๆ 

กรอบอาคาร 

1. ติดมานหรือมูลี่ท่ีหนาตางกระจก 
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2. ติดฟลมกรองแสงท่ีหนาตางกระจก 

3. ติดกันสาดดานนอกหนาตางกระจก 

4. ลดพ้ืนท่ีกระจก เชน ตีผนังปดทึบ ตั้งตูหนังสือบังหนาตางบางสวน 

5. สํารวจและอุดรอยรั่วท่ีกรอบประตู หนาตาง ฝาเพดาน เพ่ือปองกันอากาศรั่วไหล  

6. เม่ือถึงเวลาทาสีภายนอกอาคารใหม ใหเลือกใชสีออนเพ่ือไมใหอมความรอน  

7. ติดตั้งฉนวนกันความรอนท่ีผนังและฝาเพดานถาจําเปน 

 

อุปกรณสํานักงาน 

1. ปดคอมพิวเตอรเวลาพักเท่ียง 

2. ตั้งเวลาปดจอคอมพิวเตอรอัตโนมัติเม่ือไมมีการใชงาน 3 นาที 

3. ตั้งเวลา CPU คอมพิวเตอรใหเขา Stand-by Mode เม่ือไมมีการใชงาน 15 นาที 

4. ตอ Printer 1 เครื่องใหใชงานกับคอมพิวเตอรอยางนอย 3 เครื่อง 

5. ใชงาน Ink-jet Printer  มากกวา Laser Printer 

6. ตั้งเวลาเครื่องถายเอกสารใหเขา Energy Save Mode เม่ือไมมีการใชงาน 3 นาที 

 

ลิฟต 

1. จัดตารางเวลาการเปดปดลิฟตใหเหมาะสม เชน ลดชั่วโมงการใชลิฟตตอวัน 

2. ปดลิฟตบางตัวชวง On Peak 

3. ตั้งเวลาหนวงใหประตูลิฟทปดอัตโนมัติไมนอยกวา 15 วินาที 

4. ปด A/C หองเครื่องลิฟต เวลาไมใชงานลิฟต 

5. ใชพัดลมระบายอากาศในหองเครื่องลิฟตแทนการใช A/C 

6. ใชการระบายอากาศตามธรรมชาติแทนการใชพัดลมระบายอากาศ 

7. โปรแกรมใหลิฟตจอดชั้นเวนชั้น หรือเฉพาะบางชั้น 

8. ติดสติ๊กเกอรและขอความรวมมือใชบันไดแทนลิฟตเม่ือข้ึนลงนอยชั้น  

9. ติดตั้ง Timer เพ่ือปดพัดลมและไฟแสงสวางในลิฟตเม่ือไมมีการใชงานเกิน 2 นาที 

10. โปรแกรมควบคุมการจัดการลิฟตใหทํางานสัมพันธกันทุกตัว 
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บันไดเล่ือน 

1. จัดตารางเวลาการเปดปดบันไดเลื่อนใหเหมาะสม เชน ลดชั่วโมงการใชงานตอวัน 

2. ปดบันไดเลื่อนบางตัว เชน บันไดขาลง ชวง On Peak 

3. ติดตั้งอุปกรณ Motor Load Controller 

 

เครื่องซักผา 

1. ลดการใชน้ํารอนในเครื่องซักผา 

2. แยกผาตามความสกปรก สกปรกนอยจะใชเวลาซักสั้น 

3. ไมใสผาเกินความจุของเครื่อง 

4. หลีกเลี่ยงการปนแหงดวยเครื่อง ใชการตากแหงดวยอากาศภายนอก 

5. หากตองอบผา เชน โรงแรม โรงพยาบาล ใหปนแหงดวยเครื่องซักผากอน 

6. สํารวจและซอมวาลวน้ําไมใหมีรอยรั่ว 

 

เครื่องลางจาน 

1. ลดการใชน้ํารอนในเครื่องลางจาน (หรือลดอุณหภูมิน้ํารอน) 

2. ไมใสจานเกินความจุของเครื่อง 

3. หลีกเลี่ยงการอบแหงดวยเครื่อง ใชการตากแหงดวยอากาศภายนอก 

4. สํารวจและซอมวาลวน้ําไมใหมีรอยรั่ว 

 

อุปกรณทําอาหาร 

1. กอนทําอาหาร ใหรอใหอุณหภูมิอาหารท่ีเย็นหรือแชแข็งเทากับอุณหภูมิปกติกอน  

2. ใชอุปกรณทําอาหารท่ีมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณอาหาร 

3. ลดการดูดอากาศของ Hood ใหต่ําท่ีสุดตามมาตรฐาน 

4. ใชการระบายอากาศตามธรรมชาติแทนพัดลมหรือ Hood 

5. รวมกลุมอุปกรณทําอาหารท่ีตองใช Hood ไปรวมกันเพ่ือลดจํานวน Hood 

6. ลด Hood หรือ Exhaust Fan นอกเวลาท่ีใชงานมาก 

7. ใชเตา Microwave แทนเตาไฟฟาในการอุนอาหาร 

8. ใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง 
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น้ํารอน 

1. สํารวจและซอมรอยรั่วท่ีหมอน้ํา วาลวและระบบทอสง 

2. ใชฝกบัวแบบ Low Flow 

3. ใช Water Flow Restrictor และ Aerator ท่ีวาลวน้ํา 

4. ติดตั้งหรือซอมฉนวนหมอเก็บน้ํารอน หรือตัวทําน้ํารอน 

5. นําน้ําคอนเดนเสทกลับมาใชเปนน้ําปอนใหม 

6. นําน้ําคอนเดนเสทกลับมาแลกเปลี่ยนความรอนใหน้ําปอน 

 

ระบบสุขาภิบาล 

1. ปรับลดปริมาณน้ําท่ีใชแตละครั้งท่ี Flush Valve อางลางหนา โถปสสาวะ และโถสวม 

2. ลดปริมาณน้ําท่ีใชท่ีถังน้ําชักโครกใหเหลือ 4 ลิตร/ครั้ง โดยใสกอนอิฐหรือขวดน้ํา 

3. ใชวาลวประหยัดน้ํา หรือติด Water Flow Restrictor หรือ Aerator ท่ีวาลวน้ํา 

4. ฝกบัวท่ีใชน้ํามากกวา 2.5 ลิตร/นาที แตไมมากกวา 3 ลิตร/นาที ใชวิธีหรี่น้ํา 

5. ฝกบัวท่ีใชน้ํามากกวา 3 ลิตร/นาที ใหเปลี่ยนฝกบัวเปนแบบประหยัด 

6. สํารวจและซอมวาลวน้ําและทอน้ําไมใหมีรอยรั่วอยางสมํ่าเสมอ 

7. ใชระบบปลอยน้ําอัตโนมัติ (ไฟฟา) ท่ีโถปสสาวะ 

 

หมอแปลง 

1. ปรับลดแรงดันหมอแปลงไมใหสูงเกินความจําเปน 

2. รวมโหลดใหใชหมอแปลงจํานวนนอยลง 

3. สลับใชหมอแปลงตัวใหญเวลาโหลดมาก และตัวเล็กเวลาโหลดนอย 

4. ใชหมอแปลงตัวเล็กตอนกลางคืน 
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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ E-Form 
 

ภาคผนวก ซ 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบ E-Form 

1 E-Form คืออะไร 

ระบบการจัดสงรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส (E-Form) เปนระบบจัดเก็บขอมูลและการรับ-

สงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมผานทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส โดยจะทําการกรอกขอมูลเก่ียวกับการจัดการพลังงานผานเว็บไซตของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (พพ.) 

2 วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเพ่ิมชองทางจัดเก็บและรับ-สงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (E-Form) ท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลังงานของ

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

2.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการจัดสงรายงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 

3 ประโยชนท่ีจะไดรับ 

3.1 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีระบบการจัดเก็บขอมูลรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงาน 

3.2  สามารถนําขอมูลการใชพลังงานท่ีมีการบันทึกในระบบไปใชประโยชน เชน เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช

งานพลังงานกับขอมูลในอดีต หรือ คาดการณการใชงานพลังงานในอนาคต 

3.3  สามารถบริหารจัดการพลังงานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4 ข้ันตอนการสงรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส (E-Form) 

ข้ันตอนการสงรายงานการจัดการพลังงาน จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจากเดิมท่ีมีการสงรายงานการจัด

การพลังงานในรูปแบบของเอกสารตนฉบับและซีดีไฟลอิเล็กทรอนิกส เม่ือใชระบบการสงรายงานกาจัดการพลังงาน

ทางอิเล็กทรอนิกส (E-Form) แลวการสงรายงานการจัดการพลังงานจะถูกจัดสงในรูปแบบ “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” 

แทน โดยข้ันตอนการสงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ซ-1 

 



  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ E-Form 
 

ขั้นตอนการสงรายงานการจัดการพลังงาน (ใหม)

พพ. โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ผูตรวจสอบและรับรองฯ

ขอรหัสประจําตัวผานระบบ

สําหรับจัดสงรายงานฯ
รับคํารองขอรหัสประจําตัว

ตรวจสอบ

ออกรหัสประจําตัวและแจง

ใหกับโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม

รับผลแจงการตรวจสอบ

รับรหัสประจําตัว

1.รหัสกรอกแบบขอมูลรายงานฯ

2. รหัสยืนยันการสงรายงานฯ

จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

(ประกาศกระทรวงขอ 2-22)

เตรียมสงรายงานการจัด

การพลังงานและรายงานการ

ตรวจสอบการจัดการพลังงานใน

รูปแบบ E-Form 

(ประกาศกระทรวงฯ ขอ 28)

ดําเนินการแกไข
ตรวจสอบ

จัดทํารายงานการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงาน

(ประกาศกระทรวงฯ ขอ 26,27,28)

ตรวจสอบและรับรองรายงานฯ

(ประกาศกระทรวงฯ ขอ 23,24,25)

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ปอนขอมูลรายงานฯ ผาน

ระบบ E-Form โดยรหัสที่ไดรับ

พิมพหลักฐาน/เก็บหลักฐานการสง

รายงานฯ ผานระบบ E-Form

ตรวจสอบและรับรองรายงานการ

จัดการพลังงาน

แจงผลการตรวจสอบ

รับทราบผลการตรวจสอบและ

ดําเนินการตามที่ไดรับแจง

2 1

3

4 5

6
7

8

9

11

13

14

15

16

จัดสงรายงานฯ ผานระบบ E-Form 

โดยรหัสที่ไดรับ

12

10

รูปท่ี ซ.1 ข้ันตอนการสงรายงานการจัดการพลังงาน (ใหม) 
 

ลําดับท่ี 1 ขอรหัสประจําตัวผานระบบสําหรับสงรายงานฯ 

กลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทําการขอรหัสประจําตัวผานระบบ โดยทําการกรอกแบบฟอรม

ลงทะเบียนเพ่ือขอใชงานระบบ E-Form ผานเว็บไซตของทางพพ. 
 

ลําดับท่ี 2 รับคํารองขอรหัสประจําตัว 

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสงแบบฟอรลงทะเบียนขอใชงานระบบ E-Form มายัง พพ. เพ่ือให พพ.

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 

ลําดับท่ี 3 รับแจงผลการตรวจสอบ 

หากขอมูลของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไมถูกตอง พพ. จะทําการแจงผลการตรวจสอบไปยังโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  
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ลําดับท่ี 4 ออกรหัสประจําตัวและแจงใหกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

หากขอมูลถูกตองแลว พพ.จะทําการออกรหัสประจําตัวดวยระบบ และสงกลับไปยังโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม 
 

ลําดับท่ี 5 รับรหัสประจําตัว 

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะไดรับรหัสประจําตัวจาก พพ. แบงออกเปน  2 รหัส ไดแก รหัสกรอก

แบบขอมูลรายงาน และ รหัสยืนยันการสงรายงานการจัดการพลังงาน 

 ซ่ึงในลําดับท่ี 1 – 5 จะเปนการขอรหัสประจําตัวซ่ึงจะทําเพียงครั้งเดียว ไมจําเปนตองทําทุกป  
 

ลําดับท่ี 6 จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

กลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ตามประกาศกระทรวงฯ ขอ 2-22 

ซ่ึงสวนี้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะตองจัดทํารายงานการจัดการพลังงานประจําป เพ่ือสงใหผูตรวจสอบและ

รับรองฯ ทําการตรวจสอบรายงาน 
 

ลําดับท่ี 7 ตรวจสอบและรับรองรายงานฯ 

เม่ือโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจัดทํารายงานการจัดการพลังงานเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบจะทําการ

ตรวจสอบถึงความถูกตองของรายงานการจัดการพลังงาน เม่ือขอมูลถูกตองแลว จะมีการจัดทํารายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน หากยังไมถูกตอง ทางโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะตอง

ดําเนินการแกไขใหถูกตองและนํามาผานกระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง 
 

ลําดับท่ี 8 ดําเนินการแกไข 

หากผูตรวจสอบและรับรองฯ ตรวจสอบรายงานท่ีทางโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจัดทํามาไมถูกตอง 

ทางโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะตองดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตอง 
 

ลําดับท่ี 9 จัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

เม่ือผูตรวจสอบและรับรองฯ ตรวจสอบความถูกตองของรายงานการจัดการพลังงานเรียบรอยแลว พบวา

ขอมูลถูกตอง ผูตรวจสอบและรับรองฯ จะจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุมสําหรับจัดสงรายงานการจัดการพลังงานไปยัง พพ. 
 

ลําดับท่ี 10 เตรียมสงรายงานการตรวจสอบและรายงานการจดัการพลังงานในรูปแบบ E-Form 

 หลังจากไดรับผลการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานจากผูตรวจสอบและผูรับรองฯ แลว โรงงานควบคุม

และอาคารควบคุมจะตองทําการเตรียมสงรายงานการจัดการพลังงานผานระบบ E-Form โดยจะตองตรวจสอบวามี

รหัสประจําตัวสําหรับการรอกแบบขอมูลในรายงานผานระบบ E-Form และรหัสยืนยันการสงรายงานการจัด

การพลังงานหรือไม ถายังไมมีตองดําเนินการขอรหัสประจําตัวตามลําดับท่ี 1-5 หากมีรหัสเรียบรอยแลวสามารถปอน

ขอมูลเขาสูระบบได 
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ลําดับท่ี 11 ปอนขอมูลรายงานการจัดการพลังงานผานระบบ E-Form โดยรหัสท่ีไดรับ 

 กลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะดําเนินการปอนขอมูลพลังงานท่ีไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว

ลงบนระบบเพ่ือสงขอมูลดังกลาวไปยัง พพ. ผานเว็บไซต http://eform.dede.go.th โดยใชรหัสกรอกแบบขอมูล

รายงานการจัดการพลังงาน 
 

ลําดับท่ี 12 จัดสงรายงานการจัดการพลังงานผานระบบ E-Form โดยรหัสท่ีไดรับ 

 เม่ือปอนขอมูลลงระบบ E-Form เรียบรอยแลว โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะทําการจัดสงในรูปแบบ 

“ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” ผานระบบ ดวยรหัสยืนยันการสงรายงานการจัดการพลังงานท่ีไดรับจาก พพ.  
 

ลําดับท่ี 13 พิมพหลักฐานและเก็บหลักฐานการสงรายงานการจัดการพลังงานผานระบบ E-Form 

 กลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทําการพิมพหลักฐาน/เก็บหลักฐานการสงรายงานการจัดการพลังงาน 
 

ลําดับท่ี 14 ตรวจสอบและรับรายงานการจัดการพลังงาน 

 เม่ือโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสงขอมูลมายัง พพ. เรียบรอยแลว ทางพพ. จะทําการตรวจสอบถึงความ

ถูกตองและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน 
 

ลําดับท่ี 15 แจงผลการตรวจสอบ 

 เม่ือพพ. ตรวจสอบรายงานเรียบรอยแลว พพ.จะแจงผลการตรวจสอบไปยัง โรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม 
 

ลําดับท่ี 16 รับทราบผลการตรวจสอบและดําเนินการตามท่ีไดรับแจง 

 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะไดรับแจงผลการตรวจสอบจาก พพ. และจะตองดําเนินการแกไขหรือ

ปรับปรุงตามท่ีไดรับแจงจาก พพ. ใหเรียบรอย 

 ลําดับการรับ-สง รายงานการจัดการพลังงานดังกลาว  จะเปนระบบการับสงรายงานการจัดการในรูปแบบไฟล

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไมจําเปนตองสงเอกสารตนฉบับมายังพพ. ทําใหขอมูลเขาไปในระบบไดงายข้ึนและสามารถนําขอมูล

เหลานี้ไปใชประโยชนในหลายชองทางมากข้ึนอีกดวย 
 

5 การใชโปรแกรมผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอิเล็กทรอนิกส 

การพัฒนาโปรแกรมระบบผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอิเล็กทรอนิกส เปนการพัฒนาเพ่ือให

ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลการจัดการพลังงานผานเว็บไซต ของกรมฯ และสามารถสงรายงานใหกรมฯ ผานระบบนี้

ไดโดยอัตโนมัติ  ซ่ึงผูใชงานสามารถเขาไปท่ีเว็บไซต www.eform.dede.go.th  โดยมีข้ันตอนการใชงานระบบ

ดังตอไปนี ้
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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ E-Form 
 

1. การสมัครสมาชิก (เฉพาะในครั้งแรก) 

2. การ Login เขาสูระบบ 

3. การบันทึกขอมูลในแตละข้ันตอน 

4. การพิมพเลมรายงาน 

5. การสงรายงานใหกรมฯ 

5.1   การสมัครสมาชิก  

การเขาใชงานในระบบจะอนุญาตเฉพาะผูท่ีเปนสมาชิกเทานั้น รหัสผูใชงานท่ีสมัครเปนรหัสท่ีใชในนามของ

โรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม ซ่ึงจะมีรหัสผูใชงาน 2 รหัส ตอ 1 โรงานควบคุมหรืออาคารควบคุม รหัสแรก

สําหรับการกรอกขอมูล รหัสท่ี 2 สําหรับการยืนยันการสงรายงานผูสมัครจะตองปอนขอมูลรายละเอียด ตาง ๆ ท่ี

กําหนดบนหนาจอสมัครใหครบถวน จากนั้นขอมูลการสมัครจะถูกสงไปใหยังกรมฯ ตรวจสอบ และจะมีเจาหนาท่ีของ

กรมฯ ตรวจสอบความถูกตองซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล เม่ือการตรวจสอบถูกตองแลว

ระบบจะสง อีเมล กลับมายังผูสมัครรับทราบ เพ่ือเปนการยืนยันการอนุญาตใหเขาใชระบบตอไป นอกจากนี้ผูสมัครยัง

สามารถตรวจสอบสถานะแบบคําขอไดจากหนาจอตรวจสอบสถานะคําขอใชระบบ 

ในกรณีท่ีลืมรหัสผาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูดูแลการบันทึกขอมูลการจัดการพลังงาน ใหโรงงาน

ควบคุม หรืออาคารควบคุมแจงเจาหนาท่ีของกรมฯ ไดรับทราบ เพ่ือเจาหนาท่ีของกรมฯ ทําการตรวจสอบขอมูลและ 

Reset รหัสผานใหม หลังจากนั้นระบบจะสงอีเมลกลับมายังโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมรับทราบ เพ่ือให

ดําเนินการใชระบบตอไป  

5.2   การ Login เขาสูระบบ 

 หลังจากท่ีผูใชงานไดรับ อีเมล ยืนยันการอนุญาตใหเขาใชงานในระบบจากเจาหนาท่ีของกรมฯ แลว ผูใชงาน

สามารถเขาใชระบบไดโดยปอน รหัสผูใชงานและรหัสผาน เม่ือปอน รหัสผูใชงานและรหัสผานถูกตอง จะปรากฎ

หนาจอแสดงรายละเอียดเก่ียวกับโรงงาน หรืออาคารควบคุม และขอมูลการสงรายงานการจัดการดานพลังงานในแต

ละป ของผูใชงานนั้นๆ  

 ในกรณีท่ีผูใชงานตองการเปลี่ยนรหัสผาน สามารถทําไดโดยกดปุมเปลี่ยนรหัสผาน ใหผูใชงานปอนรหัสใหมท่ี

ตองการ 2 ครั้งเพ่ือยืนยัน หลังจากนั้นให Login ใหมอีกครั้ง 
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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ E-Form 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ซ.2 แสดงหนาจอ Login เขาสูระบบ E-Form  
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี ซ.3 แสดงหนาจอการเปล่ียนรหัสผาน 
 

5.3    การบันทึกขอมูลในแตละข้ันตอน 

 หลังจากท่ีผูใชงานปอน รหัสผูใชงานและรหัสผานถูกตอง โปรแกรมจะอนุญาตใหเขาใชระบบ บนหนาจอ

แสดงขอมูลการสงรายงานการจัดการพลังงานท่ีโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมสงในแตละป ซ่ึงผูใชงานสามารถ

เรียกดูขอมูลได ในกรณีท่ีตองการปอนขอมูลรายงานการจัดการดานพลังงานเพ่ือสงให กรมฯ ในปปจจุบันใหกดท่ี

ไอคอน สรางรายงานประจําป 
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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ E-Form 
 

 

รูปท่ี ซ.4 แสดงตัวอยางหนาจอ ขอมูลการสงรายงานการจัดการของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในแตละป 

 

รูปท่ี ซ.5 แสดงตัวอยางหนาจอ แบบฟอรมรายงานการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม  
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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ E-Form 
 

 

รูปท่ี ซ.6 แสดงตัวอยางหนาจอ การปอนขอมูลการจัดการดานพลังงาน 

 ในรายการบันทึกขอมูลรายงานการจัดการดานพลังงาน ในการจัดทําโปรแกรม ไดมีการจัดทําในลักษณะ แยก

หนาจอการปอนขอมูลออกเปนเรื่อง เรียงหัวขอตามข้ันตอน ดังนี้ 

• ขอมูลท่ัวไป 

• การใชพ้ืนท่ีของอาคาร 

• การใชพลังงานไฟฟา 

• การใชพลังงานความรอน 

• การผลิตไฟฟา 

• การใชพลังงานในแตละระบบ 

• การใชพลังงานจําแนกตามบริการ 

• การใชพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีนัยสําคัญ 

• เปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

• ศักยภาพและผลการอนุรักษพลังงาน 
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 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบ E-Form 
  

5.4   การสงรายงานใหกรมฯ 

 การสงรายงานผานระบบ สามารถทําไดโดยกดปุม “ยืนยันการสงรายงาน” ขอมูลจะถูกสงไปใหกับเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบของกรมฯ ตรวจสอบความถูกตองครบถวน เม่ือกดปุมสงรายงานโปรแกรมจะใหผูใชงานยืนยันการสง

รายงาน หลังจากยืนยันหนาจอของผูใชงานจะแสดงวันท่ีสงรายงาน  

 เม่ือผูใชงานยืนยันการสงรายงานใหกรมฯ จะไมสามารถเขาไปแกไขขอมูลตาง ๆ ได ดังนั้นกอนท่ีจะสงรายงาน 

ควรจะตรวจสอบใหแนใจกอนวาขอมูลมีความถูกตองและครบถวน ในกรณีท่ีผูใชงานพบวาขอมูลท่ีสงไปแลวไมถูกตอง 

ใหแจงเจาหนาท่ีของกรมฯ ทราบ เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมฯ อนุญาตและคืนสิทธิ์ในการแกไขขอมูลตอไป 

 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของกรมฯ ตรวจสอบแลวพบขอผิดพลาด หรือตองการเอกสารเพ่ิมเติม จะแจงใหกับ

ผูใชงานโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมทราบ พรอมกับใหสิทธิ์ในการเขาไปแกไขขอมูลเฉพาะสวนท่ีแจง 

 

รูปท่ี ซ.7 แสดงหนาจอ ยืนยันการสงรายงาน 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

สํานักงานกํากับและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)  

โทรศัพท : 02-223-0021-9 ตอ 1407, 1411, 1669    โทรสาร : 02-226-3943  
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