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 บทที่ 2 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

ในสวนที่เกี่ยวของกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
(Energy Conservation Act: Designated Factory & Building) 
 

ความสําคัญ 
จนถึงปจจุบัน พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดมีการประกาศบังคับใชแลว 2 ฉบับ 

คือ พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุง พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 ท่ีใชมานานและมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน พ.ร.บ. การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานจัดแบงกลุมเปาหมายที่รัฐจะเขาไปกํากับดูแลและใหการสงเสริมชวยเหลือเปน 4 กลุมเปาหมาย 
คือ  

1. โรงงานควบคุม  
2. อาคารควบคุม  
3. อาคารท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลง (เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) 
4. ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ

อนุรักษพลังงาน และ 
โดยกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดแก 

กลุมเปาหมายที่ 1 และ 2 ซึ่งมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 
เจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด

การพลังงาน และตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ดูมาตรา ๙, 
๑๐, ๑๗, ๑๙, ๒๐ และ ๒๑ ในภาคผนวก ก.1) 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน มีหนาท่ีชวยเหลือเจาของหรือผูประกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ในการปฏิบัติตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.5) 
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การกํากับดูแลและสงเสริมชวยเหลือกลุมเปาหมายดังกลาวขางตนจะอาศัยงบประมาณจากกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เปนกองทุนที่จัดตั้งข้ึนภายใตกระทรวงพลังงาน เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยมีรายละเอียด
ของแหลงเงิน แนวทางและวัตถุประสงคการใชเงิน ตลอดจนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนตาม
ระบุในกฎหมาย (ดูมาตรา ๒๔-๓๙ ในภาคผนวก ก.1) 

 
วัตถุประสงค 

1. บอกสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ท่ีแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได 

2. บอกคําจํากัดความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานไดอยางถูกตอง 

3. บอกหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การสงเสริม
การอนุรักษพลังงานไดอยางถูกตอง 

4. บอกหนาท่ีความรับผิดชอบของผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ไดอยางถูกตอง 

5. บอกแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได 

6. บอกหลักเกณฑการใชประโยชนและระบุผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไดอยางถูกตอง 

7. บอกบทกําหนดโทษของผูท่ีไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ได 
 
2.1 บทนํา 

เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได
เพิ่มข้ึนในอัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไวใชตาม
ความตองการที่เพิ่มข้ึนดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใชพลังงาน
อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง
และวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได 
ดวยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดยกรางกฎหมายสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานขึ้นมา เพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการ
กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษ
พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและ
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แกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพื่อ
สงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงาน ในทายท่ีสุด “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535” ก็ไดผานการพิจารณาจาก
สภานิติบัญญัติแหงชาติและไดมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.
2535 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2535 

อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการ
ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ฝายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อให
สามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงานการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนว
ทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และ
คุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จึงไดตรา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” ข้ึนใช
บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2551 เปนตนไป 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงคหลักอยู 3 ประการดังนี้ 

(1) เพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหผูท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายมีการ
อนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

(2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังวัสดุท่ี
ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นใชในประเทศ และใหมีการใชอยางแพรหลาย 

(3) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูท่ีตองดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ประกอบดวยบทบัญญัติ
ท้ังสิ้น 9 หมวดดังนี้ 

บทบัญญัติท่ัวไปและคํานิยามศัพท (มาตรา ๑-๖) 
หมวด 1 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖) 
หมวด 2 การอนุรักษพลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒) 
หมวด 3 การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ

อนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๓) 
หมวด 4 กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙) 
หมวด 5 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ (มาตรา ๔๐-๔๑) 
หมวด 6 คาธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖) 
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หมวด 7 พนักงานเจาหนาท่ี  (มาตรา ๔๗-๔๙) 
หมวด 8 การอุทธรณ (มาตรา ๕๐-๕๒) 
หมวด 9 บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑) 
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) อยูใน

ภาคผนวก ก.1  
ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดจัดทําคําอธิบายการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) สําหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองที่ไดปรับปรุงแกไขใหม ท้ังนี้ 
เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ ไดเขาใจถึงแนวทางการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

 
2.2 ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ 

โดยที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)  มีวัตถุประสงค
หลักเพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนให “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดําเนินการอนุรักษ
พลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมท้ังสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษ
พลังงานขึ้นในประเทศและใหมีการใชอยางแพรหลาย ฉะนั้น กลุมเปาหมายที่รัฐมุงเขาไปกํากับดูแล สงเสริม 
และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย 3 กลุมดังนี้ 

(1) โรงงานควบคุม 
(2) อาคารควบคุม 
(3) ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ

อนุรักษพลังงาน 
ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)  จึงบังคับใช

กับกลุมเปาหมายเพียง 3 กลุมท่ีกลาวมาขางตนเทานั้น 
ในสวนของกลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น  จะมุงเนน

โรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมท่ีจะดําเนินการอนุรักษพลังงานได
ทันที ท้ังนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม  ยอมเปนไปตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ได
กําหนดไว ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอ 3  

ในสวนของกลุมผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรือ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานนั้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหมีการผลิตหรือจําหนาย
เครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเหลานี้จําหนายใหแกประชาชนอยางแพรหลายและมีราคาถูก ซึ่งจะชวยให
ประชาชนทั่วไปลดการใชพลังงานลงได ท้ังนี้ การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ
การใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรือ
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อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนด
เปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... กฎกระทรวงกําหนด
ตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... หรือกฎกระทรวงกําหนดหมอหุงขาวไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... เปน
ตน และเชนเดียวกัน การกําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใดเปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตาม
กฎกระทรวงซึ่งไดกําหนดเปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. .... เปน
ตน 

 
2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ผูท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกวา “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลวแตกรณี โดยจะเนนไป
ท่ีโรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมท่ีจะดําเนินการอนุรักษพลังงานได
ทันที ท้ังนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมยอมเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงาน
ควบคุม พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เขา
ขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) เปนโรงงานหรืออาคารท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอ
แปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต 1,000 กิโลวัตต หรือ 1,175 กิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป 
หรือ 

(2) เปนโรงงานหรืออาคารที่ใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนาย
พลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต
วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 20 
ลานเมกะจูลข้ึนไป 

อยางไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแมมีลักษณะการใชพลังงานเขาขายเปนอาคารควบคุมตามที่กลาว
มาขางตน แตพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ก็ไดกําหนดยกเวนไวไมใหอาคารดังตอไปนี้เปน
อาคารควบคุม ซึ่งไดแก อาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุล
ตางประเทศ อาคารท่ีทําการขององคการระหวางประเทศหรือท่ีทําการของหนวยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ท่ีใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมี
กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ   

สําหรับการคํานวณปริมาณการใชพลังงานตาม (2) ขางตนใหคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้ 

(1) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตช่ัวโมงแลวคูณดวย 3.60 
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(2) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใช
สูตรดังตอไปนี้  

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

 hs หมายถึงคา Enthalpy ของไอน้ําท่ีใช หนวยเปนเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ํา (steamtable) ท่ัวไป 
                        
 hw  หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให
ใชคาเทากับ 113 เมกะจูล/ตัน 
 S  หมายถึง  ปริมาณไอน้ําท่ีใช หนวยเปนตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําของอาคารหรือโรงงาน 
 eff.  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใชคา 0.45 
 (3) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 

Ef = F x HHV x eff. 
 โดย  Ef  หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา    หนวยเปน
เมกะจูล/ป 
 F  หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนักหรือปริมาตรตอป 
 HHV  หมายถึง  คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองท่ีใชหนวย เปนเมกะจูล/
หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 
 eff.  หมายถึง  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทาในที่นี้ใชคา 0.45 
 ในกรณีท่ีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชความรอนเฉลี่ยท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานกําหนด   
 รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกากําหนด
โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 อยูในภาคผนวก ก.2 และภาคผนวก ก.3 ตามลําดับ 

 
2.4 การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดการ
ดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริม
การใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานไว ท้ังนี้ เพื่อใหผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนผูปฏิบัติและผู
กํากับดูแลมีความเขาใจชัดเจนตรงกันวาการดําเนินการอยางใดที่ถือวาเปนการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายนี้ 
ซึ่งไดแก 
 
2.4.1      การอนุรักษพลังงานในโรงงาน  

การอนุรักษพลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 
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(2) การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
(3) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
(4) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 

 (5) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองพลังไฟฟาสูงสุด
ในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 

(6) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุท่ีชวย
ในการอนุรักษพลังงาน 

(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
อนึ่ง เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจดัการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตองปฏิบัติ 
 (2) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมแต
ละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมี
อํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการ
อนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้นตาม
มาตรา ๑๐ 
 
2.4.2      การอนุรักษพลังงานในอาคาร  

การอนุรักษพลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
(1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคาร 

 (2) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูในระดับที่
เหมาะสม 
 (3) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุกอสราง
นั้นๆ 
 (4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 
 (5) การใชและการตดิตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร 
 (6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 
 (7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรค
หนึ่ง  ไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
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(1) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตองมีการออกแบบเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน 
 (2) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 รายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552 อยูในภาคผนวก ก.2 
 ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวขางตน มาตรา ๒๐ กําหนดวาถาคณะกรรมการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และใน
กรณีเชนวานี้แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองท่ีท่ียังมิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย ท้ังนี้ 
เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กําหนดให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 
 (2) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคารควบคุมแตละ
แหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 อนึ่ง ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจออก
คําสั่งใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน และใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ 
ประกอบมาตรา ๑๐ 
     
2.4.3       สิทธิในการขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือ ปริมาณ
ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540 หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2538 และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน เจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได และ
ในกรณีท่ีมีคําขอดังกลาวใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรค
สาม แลวแตกรณี 
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เมื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดรับหนังสือแจงผลแลวไมเห็นดวยกับหนังสือ
แจงดังกลาว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง ในกรณีเชนวานี้ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานรอการ
ดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมซึ่งเปนผูยื่นคํารองทราบแลวตามมาตรา ๕๐ ท้ังนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณาอุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว 
และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒ 

หากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช
พลังงานต่ํากวาขนาดหรือ ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเปนเท็จ เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 150,000 บาท หรือ ท้ังจํา   
ท้ังปรับตามมาตรา ๕๓ 
2.4.4      การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพ่ือการอนุรักษ
พลังงาน 

สําหรับการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ
อนุรักษพลังงานนั้น พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ไมไดกําหนดการดําเนินการเพื่อการ
อนุรักษพลังงานไว แตเพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ รวมทั้งใหมีการสงเสริม
การใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ 
(2) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง

พลังงาน และประสิทธิภาพใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(3) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปน

วัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
(4) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 ท้ังนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กําหนดวาผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือ    วัสดุหรือ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ยอมมีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ได  
 
2.5 หนาที่ของโรงงานและอาคารควบคุม 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได
กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวน
และคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ 2.6 ตอไป   



ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553  

 

2-10 

(2) จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งจะ
ไดกลาวโดยละเอียดในบทที่ 3 ตอไป   

(3) ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แลวแตกรณี ท่ีสั่งใหผู
นั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตาม (1) และ (2) 

 
2.6         การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

การจัดใหมีผูรบัผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลงังานตามกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ จํานวน หนาท่ี การแจงการแตงตั้ง และการแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นั้นเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก ก-5 ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 
2.6.1       คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(1) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรืออาคารอยาง

นอย 3 ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม 

(2) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษ
พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(3) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 

(4) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 

(5) เปนผูท่ีสอบไดตามเกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม
ขอ (1) และ (2) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
2.6.2      จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําท่ีโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติดังตอไปนี้   
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(1) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัด
ไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ํากวา 3,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิโล
โวลทแอมแปร หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของป
ท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา 60 ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานอยางนอย 1 คน โดยมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน 5 ประการตามหัวขอ 2.6.1 

(2) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัด
ไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิโล
โวลทแอมแปรข้ึนไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของป
ท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 60 ลานเมกะจูลข้ึนไป  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวา 2 คน โดยอยางนอย 1 คนตองมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1 (4) หรือ (5) สําหรับ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน 5 ประการตามหัวขอ2. 6.1 ดวย 
2.6.3      หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(1) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานเปนระยะๆ  

           (2) ปรับปรุงวิธีการใชพลงังานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
             (3) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
            (4) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ 
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ 
 
2.6.4       การแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขการเปนโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม ดังตอไปนี้ 

(1)  กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2(1) ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามที่
กําหนดในหัวขอ 2.6.1 ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที 

(2)  กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2(2) ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา 2 คน ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปนโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอยางนอย 1 คน ตองมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1(4) หรือ (5) สําหรับผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ 2.6.1 แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
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(3)  กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2(1) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงานฯ ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ 2.6.1 (1) 
(2) หรือ (3) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดาน
พลังงานตามกฎกระทรวงนี้   

สําหรับกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามหัวขอ 6.2(1) ดังกลาวขางตนยัง
มิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวน และคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใช
บังคับ 

(4)  กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 6.2(2) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมี
คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ 6.1(1) (2) หรือ (3) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวขางตน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(4.1)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 
๑๘๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(4.2)  กรณีท่ีไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1(4) หรือ (5) 
ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดในหัวขอ (4.1) ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาดังกลาวตออธิบดีและใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน 2 ป นับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(5)  กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 2.6.2(2) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวง
นี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น ดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลา
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในหัวขอ (4.1) และ (4.2) 

(6)  กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ 6.2(2) นับแตวันถัดไปจากวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังไมพนระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที 

สําหรับกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 180 วัน ได โดยไมใชเปน
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ความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดังกลาวดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวขอ (4.2)    
                    วิธีการแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมท้ังเอกสารและหลักฐานประกอบการแจงตาม
กฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานประกาศกําหนด                        
 
2.6.5      การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ี ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1)  ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ีไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ 2.6.2 ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1.1)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
(1.2)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิม
พนจากหนาท่ี และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
(2)  ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ 2.6.1(4) หรือ (5) พนจากหนาท่ีไป

ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
มีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ 2.6.2 ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้ 

(2.1)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
                (2.2)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 
180 วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาท่ี แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(2.3)  กรณีท่ีไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหัวขอ 6.1(4) 
หรือ (5) ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามที่กําหนดไวในหัวขอ (2.2) ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือช้ีแจง
เหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน 2 
ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานศึกษาไดจากคูมือการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

 
2.7         การจัดการพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
ในอาคารควบคุมของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
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กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   
พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก-6 เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหรัฐ
มีขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเปน
ประโยชนในการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบงออกเปน 8 
ข้ันตอน ตามรายละเอียดในขอ 2.7.1-2.7.8 สําหรับในขอ 2.8.9 เปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดสงรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสรางการจัดการพลังงานดังตอไปนี้ 
 

 
แผนผังโครงสรางการจัดการพลังงาน 

 
2.7.1      การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงานขึ้นมา
คณะหนึ่ง ซึ่งข้ึนตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม พรอมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจ
หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเพื่อเผยแพรให
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดงัตอไปนี้ 

1. การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 

3. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

8. การทบทวน วเิคราะห และแกไข 
ขอบกพรองของการจดัการพลังงาน 

7. การตรวจติดตามและประเมิน 
            การจัดการพลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพ 
       การอนุรักษพลังงาน 

5. การกําหนดเปาหมายและแผน      
การอนุรักษพลังงาน 

6. การควบคุมดูแลการ ตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมาย 

        และแผนอนุรักษพลังงาน 
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(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(2) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก ของบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  

(4) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ 

(6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้ 
 

2.7.2      การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจยังไมทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปนอยูของตนเอง จึงตองมีการประเมินสถานภาพ
เบื้องตน  โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงาน
ขององคกรที่เปนอยูในปจจุบัน  มีจุดออน หรือจุดแข็งในดานใด  และนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมท้ัง ทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมตอไป 

ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนนั้น  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานใช
ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องตน ซึ่งใน
ตารางดังกลาวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ 6 สวน คือ นโยบายการจัด
การพลังงาน การจัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร  การประชาสัมพันธ  และการ
ลงทุน  โดยแตละองคประกอบจะมีคะแนนระหวาง 0 - 4 คะแนน  ซึ่งคณะทํางานฯ จะตองทําการประเมิน
องคประกอบแตละสวนดังกลาวนั้นอยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปนจริงใน
ปจจุบันไดมากที่สุด หลังจากนั้นจึงกําหนดเปาหมายในองคประกอบแตละสวน เพื่อกําหนดทิศทางของนโยบาย
อนุรักษพลังงานตอไป   

 
2.7.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพื่อแสดง
เจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สรางความเขาใจและ
จิตสํานึกของพนักงาน ลูกจางหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ
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พลังงานและเปนแนวทางใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

นโยบายอนุรักษพลังงานดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(1) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุม 
(2) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมนั้น 
(3)  การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและการจัด

การพลังงาน 
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรพัยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน 
นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงานที่จัดทําข้ึน โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวธิีอื่นที่
เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได 

 
2.7.4      การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลท่ัวไป ขอมูลการผลิตและการบริการ และขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใช
พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ และภาพรวมของการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อ
นําไปสูการประเมินการใชพลังงานในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร 
อุปกรณ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

 
2.7.5      การจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม หรือกําหนดระดับของการ
ใชพลังงานตอหนวยผลผลิตหรือบริการ รวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งแผน
อนุรักษพลังงานอยางนอยตองประกอบดวยระยะเวลาของการดําเนินการ การลงทุน และผลท่ีคาดวาจะไดรับจาก
การดําเนินการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมี
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวม
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ฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรดังกลาวทราบอยางทั่วถึง 

 
2.7.6     การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนอนุรักษ
พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่ไดจัดทําข้ึน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   
 
2.7.7      การจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจดัการพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   
 
2.7.8      การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  
 
2.7.9      การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน  

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. .... และสงรายงานดังกลาว
ใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป    เวนแตในปท่ีผาน
มานั้น เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม นอยกวา 180 วัน ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมนั้นจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกลาวใหแก
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 

การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังานใหกระทําโดยสงเปนเอกสารตนฉบับ 
พรอมแผน CD ไฟลอิเลคทรอนิคส ดวยวิธีการดังตอไปนี ้
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(1) นําสงดวยตนเอง หรอื 
(2) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานและการสงรายงานตามที่กลาวไวใน   ขอ 2.7 ให
ศึกษาไดจากคูมือการดําเนินงานตามขอกําหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
2.8         กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ง
เรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใหเปนทุนหมุนเวียนและใชจายเพือ่
ชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยสรุปไดดังนี้ 
 
2.8.1      แหลงเงินกองทุนฯ   

กองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(1)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
(2)  เงินที่ผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและกาชเพื่อใชในราชอาณาจักรตองนําสงเขา

กองทุนฯ 
(3)  เงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 
(4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ 
(5)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลตางประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ 
(6)  เงินดอกผลและประโยชนท่ีเกิดจากกองทุนนี้ 
 

2.8.2      วัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ  
 มาตรา ๒๕ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ ไวดังตอไปนี้ 

(1)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานในการอนุรักษ
พลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงานของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(2)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกเอกชนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการอนุรักษพลังงาน  

(3)  เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชน
ในเรื่องตอไปนี้   

(3.1)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงาน 
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(3.2)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การสงเสริม
และการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงาน 
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษพลังงาน 

(3.3)  การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(3.4)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงาน 
(4)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
2.9          สิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทนุฯ 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีจะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการจัดใหมีเครื่องจักร 
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุท่ีจําเปนเพื่อการอนุรักษพลังงาน หรือผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรือ
อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและชวยเหลือได
ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามมาตรา ๔๐(๑) โดย
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟานั้นเปนมาตรการกํากับดูแลในลักษณะของคาปรับที่ใชเปนบทลงโทษสําหรับ
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ีไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมผูนั้น
ตองชําระเงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรค
หนึ่ง ท้ังนี้จะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ 2.10 ตอไป 

(๒)  ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ท้ังนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมาก็เพื่อใชเปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดท่ี
กําหนดไวในมาตรา ๒๕ 

นอกจากนี้ เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาท่ีตองจัดใหมีการ
อนุรักษพลังงาน แตตองการจะดําเนินการใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือระบบควบคุมการ
ทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน ใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมชวยเหลือไดเชนเดียวกัน 

 
2.10       การชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและการอุทธรณ 

นอกเหนือจากมาตรการกํากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัตินี้ยังมี
การกําหนด “คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา” ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ีไม
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ดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ 
(๑) ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง 

ท้ังนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม
ปริมาณไฟฟาท่ีซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานกําหนดขึ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง 

เมื่อมีกรณีท่ีตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ีจะตองชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 
1 ของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานคร
หลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมท่ีซื้อหรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสงกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา ๔๔ 

ในระหวางที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา   ให
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือ
แกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเปนการช่ัวคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริมหรือ
ชวยเหลือเปนการช่ัวคราวในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและชวยเหลือ
อยูแลวไดตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕ 

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ีไดรับหนังสือแจงใหชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟา หากไมเห็นดวยกับหนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับแจง โดยการอุทธรณดังกลาวไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแตรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมี
การทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราวตามมาตรา ๕๑ ท้ังนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณาการอุทธรณใหเสร็จ
โดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒ 
 
2.11       บทกําหนดโทษ 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ เปนกฎหมายที่เนนการสงเสริมและชวยเหลือแก
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพื่อใหพระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงตองมีบทกําหนด
โทษในลักษณะของคาปรับสําหรับผูท่ีไมดําเนินการตามกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องการที่เจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมไมดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การไมแจงแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการที่ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไดรายงานผล
การตรวจสอบฯ อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง และอื่นๆ สําหรับบทกําหนดโทษของผูท่ีฝาฝนไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังตอไปนี้ 
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ลักษณะของการกระทําความผดิ บทลงโทษ 
1. เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม 
อันเปนเท็จ   

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรอืปรับไมเกิน 
150,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๕๓) 
 

2. เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และ
มาตรา ๒๑ ท่ีสั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใช
พลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไป
ตามมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท (มาตรา ๕๔) 

3. เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา 
๒๑ อันไดแก กฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ดังนี ้
 - การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมตองปฏิบัติ 
- การกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง 
ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 200,000 บาท (มาตรา ๕๕) 

4. ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดั
การพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรอือุปกรณ 
และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนรุักษพลังงาน
ตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไมตรงตาม
ความเปนจริง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 
200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๕๖) 
 
 

5. ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไม
ครบตามจํานวนที่ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๓๗ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนถึง 2 ป หรือปรับตั้ง
แต 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(มาตรา ๕๘) 

6. ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๗ (๒) 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา ๖๐) 
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ตอนที่ ๘๗ ก. ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐, หนา ๑-๑๐. 
[6] พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลงังาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐). 
[7] กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 
[8] กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ. 2552 
[9] สวนกองทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลงังาน. 2551. คูมือความรู

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนรุักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ใน
สวนของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม. 

[10] สวนกองทุน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลงังาน. 2551. ตาราง
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะมาตราที่มีการแกไข
ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนรุักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐. 

[11] สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 
2548. ขอแนะนําการอนุรักษพลังงานตามการพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลงังาน พ.ศ. 2535 
สําหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม.  

 


