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บทที่ 2
พระราชบัญญัตกิ ารส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

(Energy Conservation Act: Designated Factory & Building)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา

จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ งเสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานได้มี ก ารประกาศบัง คับ ใช้แ ล้ว 2 ฉบับ
คื อ พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่ งมีสาระสําคัญเป็ นการปรับปรุ ง พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 ที่ ใช้มานานและมี บทบัญญัติบางประการไม่ส อดคล้องกับภาวการณ์ ปัจจุ บัน พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงานจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่รัฐจะเข้าไปกํากับดูแลและให้การส่ งเสริ มช่วยเหลือเป็ น 4 กลุ่มเป้าหมาย
คือ
1. โรงงานควบคุม
2. อาคารควบคุม
3. อาคารที่จะทําการก่ อสร้ างหรื อดัดแปลง (เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550)
4. ผู้ผลิตหรื อผู้จําหน่ ายเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ที่มีประสิ ทธิภาพสู ง และวัสดุหรื ออุปกรณ์ เพื่ อการอนุรักษ์
พลังงาน
โดยกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้แก่ กลุ่มเป้ าหมาย
ที่ 1 และ 2 ซึ่ งมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
เจ้ า ของโรงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม มี ห น้า ที่ ต ้อ งปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจัด
การพลัง งาน และต้อ งจัด ให้ มี ผู ้รั บ ผิ ด ชอบด้า นพลัง งานประจํา ในโรงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.1 ก.2 และ ก.5)
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ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ

ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน มีหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.1)
การกํากับดูแลและส่ งเสริ มช่วยเหลือกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวข้างต้นจะอาศัยงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงานที่จดั ตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ.การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนเพื่ อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน เป็ นกองทุนที่ จดั ตั้งขึ้ นภายใต้กระทรวงพลังงาน เพื่อใช้เป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรื ออุดหนุ นการดําเนิ นการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดของ
แหล่งเงิน แนวทางและวัตถุประสงค์การใช้เงิ น ตลอดจนผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงิ นช่วยเหลือหรื อเงิ นอุดหนุนตามระบุ
ในกฎหมาย (ดูมาตรา ๑๑-๑๖ ในภาคผนวก ก.2)
วัตถุประสงค์
1. บอกสาระสํ าคัญของพระราชบัญญัตกิ ารส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
การส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้
2. บอกคําจํากัดความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์ พลังงานได้ อย่ างถูกต้ อง
3. บอกหน้ าที่ความรับผิดชอบของเจ้ าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่ งเสริมการ
อนุรักษ์ พลังงานได้ อย่ างถูกต้ อง
4. บอกหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานประจําโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้
อย่ างถูกต้ อง
5. บอกแนวทางการดําเนิ นงานด้ านการจัดการพลังงานตามพระราชบัญ ญัติก ารส่ งเสริ มการอนุ รั ก ษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้
6. บอกหลักเกณฑ์ การใช้ ประโยชน์ และระบุผ้ ูมีสิทธิได้ รับเงินช่ วยเหลือหรื อเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่ อ
ส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานได้ อย่ างถูกต้ อง
7. บอกบทกําหนดโทษของผู้ที่ไม่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิ ารส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้

2.1 บทนํา
เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ สูง อันเป็ นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบนั การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิ ดการผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและ
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วัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่ งรัดดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วย
เหตุน้ ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่ างกฎหมายส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ขึ้นมาเพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล ส่ งเสริ ม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกําหนด
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน
วิธีปฏิบตั ิในการอนุรักษ์พลังงานการกําหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุน
เพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุ นช่ วยเหลื อในการอนุ รักษ์พลังงาน การป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจยั เกี่ ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการเพื่อ
ส่ งเสริ มให้มีการอนุ รั กษ์พ ลังงาน หรื อผลิ ตเครื่ องจักรอุปกรณ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งหรื อวัส ดุ เ พื่ อใช้ใ นการ
อนุ รั กษ์พ ลังงานในท้า ยที่ สุ ด “พระราชบัญญัติ การส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์พ ลังงาน พ.ศ. 2535” ก็ไ ด้ผ่า นการ
พิจารณาจากสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2535โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535
อย่างไรก็ดี เนื่ องจากพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปั จจุ บ ัน ฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติจึงเห็ นสมควรแก้ไขเพิ่ มเติ มบทบัญญัติด ังกล่า วเพื่ อ ให้
สามารถกํากับและส่ งเสริ มการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนว
ทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทนั ต่อเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานด้านประสิ ทธิ ภาพของการผลิตเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ และ
คุณภาพวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุ รักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550” ขึ้นใช้
บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวตั ถุประสงค์ หลักอยู่ 3 ประการดังนี้
(1) เพื่อกํากับดูแล ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้ผทู ้ ี่ตอ้ งดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์
พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประหยัด
(2) เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมทั้งวัสดุที่ใช้
ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่ หลาย
(3) เพื่ อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการอนุ รักษ์พลังงานอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุ นเพื่ อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็ นกลไกในการให้ความช่ วยเหลือทางการเงิ นแก่ผูท้ ี่ ตอ้ งดําเนิ นการ
อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
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พระราชบัญญัตกิ ารส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้ วยบทบัญญัตทิ ้ ังสิ้น 9 หมวดดังนี้
บทบัญญัตทิ ั่วไปและคํานิยามศัพท์ (มาตรา ๑-๖)
หมวด 1 การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖)
หมวด 2 การอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒)
หมวด 3 การอนุรักษ์ พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ และส่ งเสริ มการใช้ วัสดุหรื ออุปกรณ์ เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงาน (มาตรา ๒๓)
หมวด 4 กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙)
หมวด 5 มาตรการส่ งเสริมและช่ วยเหลือ (มาตรา๔๐-๔๑)
หมวด 6 ค่ าธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖)
หมวด 7 พนักงานเจ้ าหน้ าที่ (มาตรา ๔๗-๔๙)
หมวด 8 การอุทธรณ์ (มาตรา ๕๐-๕๒)
หมวด 9 บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑)
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 อยูใ่ นภาคผนวก ก.1
ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จดั ทําคําอธิ บายการปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติ
การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุม ตลอดจนผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อนั
จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

2.2 ขอบเขตการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฯ
โดยที่พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกํากับดูแล ส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้ “โรงงานควบคุ ม” และ “อาคารควบคุม” ดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานด้วยการผลิ ตและใช้
พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประหยัด และเพื่ อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เ กิ ด การผลิ ตเครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้วสั ดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและ
ให้มีการใช้อย่างแพร่ หลาย ฉะนั้นกลุ่มเป้ าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกํากับดูแล ส่ งเสริ ม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
ดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติน้ ีจึงประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้
(1) โรงงานควบคุม
(2) อาคารควบคุม
(3) ผู้ผลิตหรื อผู้จาํ หน่ ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ทมี่ ปี ระสิ ทธิภาพสู ง รวมถึงวัสดุหรื ออุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน
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ในส่ วนของกลุ่มโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ มที่ อยู่ภายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติฯ นั้น จะมุ่งเน้น
โรงงานและอาคารที่ มีการใช้พลังงานในปริ มาณมากและมีศกั ยภาพพร้อมที่ จะดําเนิ นการอนุ รักษ์พลังงานได้
ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรื ออาคารใดจะเข้าข่ายเป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมหรื อไม่ ย่อมเป็ นไปตามที่
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้
กําหนดไว้ ซึ่ งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ 2.3
ในส่ วนของกลุ่มผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมถึงวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อ
การอนุ รักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิ ทธิ อุดหนุ นช่ วยเหลือทางการเงิ นเพื่อให้มีการผลิตหรื อจําหน่ ายเครื่ องจักร
อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จาํ หน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่ หลายและมีราคาถูก ซึ่ งจะช่วยให้ประชาชนทัว่ ไปลด
การใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกําหนดเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริ มาณการใช้พลังงาน อัตรา
การเปลี่ ย นแปลงพลัง งาน และประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลัง งานอย่ า งใด เป็ นเครื่ องจัก รหรื ออุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่อยู่ภายใต้บงั คับของพระราชบัญญัติน้ ี ย่อมเป็ นไปตามกฎกระทรวงซึ่ งได้กาํ หนดเป็ นเรื่ องๆ
ไป เช่ น กฎกระทรวงกําหนดเครื่ องปรับอากาศที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกําหนดตูเ้ ย็นที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง พ.ศ. 2552 หรื อกฎกระทรวงกําหนดหม้อหุ งข้าวไฟฟ้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง พ.ศ. 2552 เป็ นต้น
และเช่นเดียวกัน การกําหนดวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่าง
ใดเป็ นวัส ดุ หรื อ อุปกรณ์ เพื่ อ การอนุ รักษ์พ ลังงานที่ อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติน้ ี ย่อมเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงซึ่ งได้กาํ หนดเป็ นเรื่ องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
เป็ นต้น

2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผูท้ ี่มีหน้าที่ตอ้ งดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น
จะถูกเรี ยกว่า “โรงงานควบคุม”หรื อ “อาคารควบคุม”แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้
พลังงานในปริ มาณมากและมีศกั ยภาพพร้อมที่จะดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานได้ทนั ที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุมย่อมเป็ นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กาํ หนดไว้ ดังนี้
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรื ออาคารที่มีหน้าที่ตอ้ งดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานตาม
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ งโรงงานหรื ออาคารที่เข้าข่ายเป็ นโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลกั ษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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โรงงานหรื ออาคารที่เข้ าข่ ายเป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(1) เป็ นโรงงานหรื ออาคารที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากผูจ้ าํ หน่ ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อให้ติดตั้งหม้อ
แปลง
ไฟฟ้าชุดเดียวหรื อหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรื อ 1,175 กิโลโวลต์ แอมแปร์ ขนึ้ ไป หรื อ
(2) เป็ นโรงงานหรื ออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผูจ้ าํ หน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอนํ้าจากผูจ้ าํ หน่าย
พลังงานหรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกัน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ผา่ นมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงาน
ไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้ านเมกะจูลขึน้ ไป
อย่างไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแม้มีลกั ษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็ นอาคารควบคุมตามที่ กล่าวมา
ข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ก็ได้กาํ หนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่ อไปนี้
เป็ นอาคารควบคุม ซึ่ งได้แก่ อาคารที่ ใช้เป็ นพระที่ นงั่ หรื อพระราชวัง อาคารที่ ทาํ การสถานทูตหรื อสถาน
กงสุ ลต่างประเทศ อาคารที่ทาํ การขององค์การระหว่างประเทศหรื อที่ทาํ การของหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นตามความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรื ออาคารต่างๆ ที่ ใช้เพื่อการ
ศาสนา ซึ่ งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ
สํ าหรั บการคํานวณปริ มาณการใช้ พลังงานตาม (2) ข้ างต้ นให้ คํานวณตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ในพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังนี้
(1) กรณี ไฟฟ้า
ให้คาํ นวณปริ มาณการใช้ไฟฟ้าเป็ นหน่วยกิโลวัตต์ชว่ั โมงแล้วคูณด้ วย 3.60
(2) กรณี ความร้อนจากไอนํ้า
ให้คาํ นวณปริ มาณความร้อนจากไอนํ้าเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริ มาณความร้อนจากไอนํ้าเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็ นเมกะจูล/ปี
hs หมายถึง ค่ า Enthalpy ของไอนํ้า ที่ ใช้ หน่ วยเป็ นเมกะจู ล/ตัน จากตารางไอนํ้า (steam table)
ทัว่ ไป
hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของนํ้าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่น้ ี
ให้ใช้ค่าเท่ากับ 113 เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริ มาณไอนํ้า ที่ ใช้ หน่ วยเป็ นตัน/ปี ดู จากเครื่ องวัด ปริ มาณไอนํ้า ของอาคารหรื อ
โรงงาน
eff. หมายถึง ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่น้ ีใช้ค่า
0.45
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(3) กรณี พลังงานสิ้ นเปลืองอื่น
ให้คาํ นวณปริ มาณความร้อนจากพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef หมายถึง ปริ มาณความร้อนจากพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็ น
เมกะจูล/ปี
F หมายถึงปริ มาณการใช้พลังงานสิ้ นเปลือง หน่วยเป็ นหน่วยนํ้าหนักหรื อปริ มาตรต่อปี
HHV หมายถึงค่าความร้อนสู ง (High Heating Value) ของพลังงานสิ้ นเปลืองที่ใช้หน่วยเป็ น
เมกะจูล/หน่วยนํ้าหนักหรื อปริ มาตร
eff. หมายถึงประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในที่น้ ีใช้ค่า 0.45
ในกรณี ที่ไม่มีค่าความร้อนสู งจากผูจ้ าํ หน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานกําหนด
รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม
พ.ศ. 2540 อยูใ่ นภาคผนวก ก.3 และภาคผนวก ก.4 ตามลําดับ

2.4 การอนุรักษ์ พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535ได้กาํ หนดการดําเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานใน
โรงงานควบคุ ม อาคารควบคุ ม และในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์และส่ งเสริ มการใช้วสั ดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการ
อนุ รักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูท้ ี่ มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องทั้งในส่ วนผูป้ ฏิ บตั ิ และผูก้ าํ กับดูแลมีความเข้าใจชัดเจน
ตรงกันว่าการดําเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็ นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่ งได้แก่
2.4.1 การอนุรักษ์ พลังงานในโรงงาน
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการเผาไหม้ เชื้อเพลิง
การป้ องกันการสู ญเสี ยพลังงาน
การนําพลังงานที่เหลือจากการใช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่
การเปลีย่ นไปใช้ พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
การปรั บปรุ งการใช้ ไฟฟ้ าด้ วยวิธีปรั บปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า การลดความต้ องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ในช่ วงความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าสู งสุ ดของระบบการใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้ าให้ เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(6) การใช้ เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ที่มีประสิ ทธิภาพสู งตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุที่ช่วยในการ
อนุรักษ์ พลังงาน
(7) การอนุรักษ์ พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
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อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้กาํ หนดให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบตั ิ
(2) กําหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ ง
ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรให้อธิ บดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานมีอาํ นาจออก
คําสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุ มรายใดแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการใช้พลังงานเพื่ อตรวจสอบให้การอนุ รักษ์
พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ ออกโดยรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบตั ิตามภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคําสัง่ นั้นตาม
มาตรา ๑๐
2.4.2 การอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร
การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การลดความร้ อนจากแสงอาทิตย์ ที่เข้ ามาในอาคาร
การปรับอากาศอย่ างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมภิ ายในอาคารให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
การใช้ วสั ดุก่อสร้ างอาคารที่จะช่ วยอนุรักษ์ พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้ างนั้นๆ
การใช้ แสงสว่ างในอาคารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
การใช้ และการติดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร
การใช้ ระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
การอนุรักษ์ พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทําการก่อสร้างหรื อดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้
กําหนดให้รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงใน
เรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคารที่ จะทําการก่อสร้างหรื อดัดแปลงที่ จะต้องมีการออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
(2) กํา หนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน
รายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อยูใ่ นภาคผนวก ก.5
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ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กําหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่ จะนํามาใช้บงั คับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็ นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘
แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมี
อํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารเป็ นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณี เช่น
ว่านี้แม้วา่ อาคารที่เข้าลักษณะเป็ นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยงั มิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บงั คับกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะใน
ขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง กําหนดให้รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบตั ิ
(2) กําหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําในอาคารควบคุมแต่ละแห่ ง
ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
อนึ่ ง ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรให้อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอาํ นาจออกคําสั่งให้
เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ นไป
ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน และ
ให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิ บตั ิ ตามภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับคําสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบ
มาตรา ๑๐
2.4.3 สิ ทธิในการขอผ่ อนผันการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตฯิ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ในกรณี ที่เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มแห่ งใดใช้พ ลังงานตํ่ากว่าขนาดหรื อ ปริ มาณที่
กําหนดในพระราชกฤษฎี กากําหนดโรงงานควบคุ ม พ.ศ. 2540 หรื อพระราชกฤษฎี กากําหนดอาคารควบคุ ม
พ.ศ. 2538 และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่ อไปเป็ นเวลาติ ดต่อกันไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อนเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคาํ ขอให้อธิ บดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และ
ในกรณี ที่มีคาํ ขอดังกล่าวให้อธิ บดี พิจารณาผ่อนผันหรื อไม่ผ่อนผันและมี หนังสื อแจ้งผลให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็ วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรื อมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรค
สาม แล้วแต่กรณี
เมื่ อเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มได้รับหนังสื อแจ้งผลแล้วไม่เห็ นด้วยกับหนังสื อแจ้ง
ดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มอุทธรณ์ต่อรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ในกรณี เช่นว่านี้ ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการ
ดําเนิ นการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคาํ วินิจฉัยของรัฐมนตรี และแจ้งคําวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ

2-9

ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ

อาคารควบคุมซึ่ งเป็ นผูย้ ื่นคําร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรี ตอ้ งพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็ จโดยเร็ ว
และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุดตามมาตรา ๕๒
หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมแห่ งใดแจ้งรายละเอียดหรื อเหตุผลในการใช้พลังงานตํ่า
กว่าขนาดหรื อ ปริ มาณที่กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็ นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุมดังกล่าวต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่ เกิน 150,000 บาท หรื อ ทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา
๕๓
2.4.4 การอนุ รั ก ษ์ พ ลังงานในเครื่ องจัก รหรื อ อุป กรณ์ และส่ งเสริ มการใช้ วัสดุ ห รื ออุ ปกรณ์ เพื่ อ การอนุ รักษ์
พลังงาน
สําหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์และการส่ งเสริ มการใช้วสั ดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กาํ หนดการดําเนิ นการเพื่ อการอนุ รั กษ์
พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่ งเสริ มการใช้
วัส ดุ หรื อ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การอนุ รั กษ์พ ลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ ง กํา หนดให้รั ฐมนตรี โ ดยคํา แนะนํา ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์
(2) กําหนดเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริ มาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
และประสิ ทธิ ภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็ นเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
(3) กําหนดวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็ นวัสดุหรื อ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(4) กําหนดให้ผผู ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กําหนดว่าผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ หรื อ วัสดุหรื ออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ตาม (2) หรื อ (3) ย่อมมีสิทธิ ขอรับการส่ งเสริ มและช่วยเหลือ
ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ ีได้

2.5 หน้ าทีข่ องโรงงานและอาคารควบคุม
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้กาํ หนดให้
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้
หน้ าที่ของเจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้ าของอาคารควบคุม
(1) จัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงานประจํา ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ ง โดยมีจาํ นวน
และคุณสมบัติตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้าน
พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่ งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 2.6 ต่อไป
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(2) จัดให้ มีก ารจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ มตามที่ กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ ง
จะได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป
(3) ปฏิบัติตามคําสั่ งของอธิบดี ตามมาตรา ๑๐ หรื อมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่ส่งั ให้ผู ้
นั้นแจ้งข้อ เท็จจริ งเกี่ ย วกับการใช้พ ลังงานเพื่ อตรวจสอบให้การอนุ รั กษ์พ ลังงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงตาม (1) และ (2)
2.6 การจัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงาน
การจัดให้มีผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มแต่ละแห่ งมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อให้ผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมี ความรู ้เฉพาะทางเป็ นผูช้ ่ วยเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุมในการดําเนิ นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ จํานวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียด
ในภาคผนวก ข.1 ซึ่ งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
2.6.1 คุณสมบัตขิ องผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานหรื ออาคารอย่างน้อย
3 ปี โดยมี ผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุม
(2) เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
ตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(3) เป็ นผูส้ ําเร็ จการฝึ กอบรมด้านการอนุ รักษ์พลังงานหรื อการฝึ กอบรมที่ มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึ งกันที่
อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(4) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(5) เป็ นผูท้ ี่ สอบได้ตามเกณฑ์ที่ กาํ หนดจากการจัด สอบผูร้ ั บผิ ดชอบด้านพลังงาน ซึ่ งจัดโดยกรมพัฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (1)
และ (2) ให้เป็ นไปตามแบบที่อธิ บดีประกาศกําหนด
2.6.2 จํานวนของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานประจําที่ โรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจาํ นวนและคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
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(1) ในกรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากผูจ้ าํ หน่ ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัด
ไฟฟ้ าหรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าชุดเดียวหรื อหลายชุดรวมกันมีขนาดตํ่ากว่ า 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530
กิโลโวลต์ แอมแปร์ หรื อมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผู ้
จําหน่ ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อรวมกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี ที่ ผ่า นมา มี ป ริ มาณพลัง งานทั้ง หมดเที ย บเท่ า พลัง งานไฟฟ้ า ตํ่ า กว่ า 60 ล้ านเมกะจู ล ต้ อ งจั ด ให้ มี
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอย่ างน้ อย 1 คนโดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 2.6.1
(2) ในกรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากผูจ้ าํ หน่ ายพลังงานให้ใช้เครื่ องวัด
ไฟฟ้ าหรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าชุดเดี ยวหรื อหลายชุ ดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530
กิโลโวลต์ แอมแปร์ ข้ ึนไป หรื อมีการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากไอนํ้าหรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่น
จากผูจ้ าํ หน่ า ยพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อรวมกันตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคมถึ งวันที่ 31
ธันวาคมของปี ที่ผ่านมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ าตั้งแต่ 60 ล้ านเมกะจูลขึน้ ไปต้ อง
จัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงานไม่ น้อยกว่ า 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4)
หรื อ (5) สําหรับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานจํานวนที่ เหลื อต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใดใน 5 ประการตาม
หัวข้อ 2.6.1 ด้วย
2.6.3 หน้ าที่ของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) บํารุ งรักษาและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็ นระยะๆ
(2) ปรับปรุ งวิธีการใช้พลังงานให้เป็ นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
(3) ช่ วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอธิ บดีตามมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานฯ
2.6.4 การแจ้ งการแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิ บดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานภายในกําหนดเวลาและเงื่ อนไขการเป็ นโรงงานควบคุ มหรื อ
อาคารควบคุมดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มตามหัวข้อ 2.6.2(1)ให้เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงานอย่ างน้ อย 1 คนซึ่ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่กาํ หนด
ในหัวข้อ 2.6.1 ภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิ บดี ทราบโดย
ทันที
(2) กรณี เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมจัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงานไม่ น้อยกว่ า 2 คนภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่ เป็ นโรงงาน
ควบคุ มหรื อ อาคารควบคุ ม โดยอย่ างน้ อ ย 1 คน ต้ อ งมีคุ ณ สมบั ติตามหั ว ข้ อ 2.6.1(4) หรื อ (5) สํา หรั บ
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ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานจํานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใดตามหัวข้อ 2.6.1แล้วแจ้งให้อธิ บดี
ทราบโดยทันที
(3) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มตามหัวข้อ 2.6.2(1) อยู่ก่อนหรื อในวันที่ กฎกระทรวง
กําหนดคุณสมบัติหน้าที่ และจํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บงั คับ และเจ้าของโรงงานควบคุม
หรื อเจ้าของอาคารควบคุมได้จดั ให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใดตามหัวข้อ
2.6.1 (1) (2) หรื อ (3) อยู่ แ ล้ว ให้แ จ้ง ให้อ ธิ บ ดี ท ราบ และให้ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบด้า นพลัง งานดัง กล่ า วเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
สําหรับกรณี ที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(1) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จดั ให้มี
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ตามจํานวน และคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
(4) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) อยู่ก่อนหรื อในวันที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้
บังคับ และเจ้า ของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้า ของอาคารควบคุ มได้จัด ให้มีผูร้ ั บผิ ด ชอบด้า นพลังงานซึ่ งมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่ งอย่างใดตามหัวข้อ 6.1(1) (2) หรื อ (3) อยูแ่ ล้วให้แจ้งให้อธิ บดีทราบ และให้ผรู ้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานดังกล่าวเป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
เมื่ อ ได้แ จ้ง ให้อ ธิ บ ดี ท ราบแล้ว ให้เ จ้า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ ม ดัง กล่ า วข้า งต้น
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(4.1) จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน180 วัน
นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับแล้วแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันที
(4.2) กรณี ที่ไม่สามารถจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรื อ (5) ภายใน
180 วัน ตามที่กาํ หนดในหัวข้อ (4.1) ได้ โดยไม่ใช่เป็ นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุ ม ให้เ จ้า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ ม นั้น มี หนังสื อชี้ แ จงเหตุ ผ ลเพื่ อขอขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิ บดี และให้อธิ บดีมีอาํ นาจอนุ มตั ิ ให้ขยายระยะเวลาต่ อไปได้ ไม่ เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมตั ิ แล้วแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันที
(5) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 2.6.2(2) อยู่ก่อนหรื อในวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้
บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มยังมิได้จดั ให้มีผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงาน ให้
เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มนั้น ดําเนิ นการจัดหาผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานภายใน
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ (4.1) และ (4.2)
(6) กรณี ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2(2) นับแต่วนั ถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับ และยังไม่พน้ ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้
ภายใน 180 วันนับแต่วนั ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมแล้วแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันที
สําหรั บกรณี ที่เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มยังไม่สามารถจัด ให้มีผูร้ ั บผิ ดชอบด้า น
พลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรื อ (5) ภายในระยะเวลาที่ กาํ หนด 180 วัน ได้ โดยไม่ใช่ เป็ น
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ความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคาร
ควบคุมดังกล่าวดําเนินการจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (4.2)
วิ ธี ก ารแจ้ง การแต่ ง ตั้ง ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบด้า นพลัง งานพร้ อ มทั้ง เอกสารและหลัก ฐานประกอบการแจ้ง ตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้เป็ นไปตามแบบที่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกําหนด
2.6.5 การแจ้ งการพ้ นหน้ าที่ของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ในกรณี ที่ผูร้ ั บผิดชอบด้า นพลังงานพ้นจากหน้า ที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ ม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ไปและมีผลทําให้โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
นั้นมีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมดําเนินการดังต่อไปนี้
(1.1) มีหนังสื อแจ้งให้อธิ บดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที
(1.2) จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานขึ้ นแทนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานเดิ มพ้น
จากหน้าที่ และแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันที
(2) ในกรณี ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรื อ (5) พ้นจากหน้าที่ไปภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ และมีผลทําให้โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุ มนั้นมี
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในหัวข้อ 2.6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดําเนินการดังต่อไปนี้
(2.1) มีหนังสื อแจ้งให้อธิ บดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที
(2.2) จัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน 180
วัน นับแต่วนั ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันที
(2.3) กรณี ที่ไม่สามารถจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดในหัวข้อ 6.1(4) หรื อ
(5) ภายในระยะเวลา 180 วัน ตามที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ (2.2) ได้ โดยไม่ใช่เป็ นความผิดของเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มี
หนังสื อชี้ แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิ บดี และให้อธิ บดี มีอาํ นาจอนุ มตั ิ ให้ขยาย
ระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรื อเจ้าของอาคารควบคุ มจัดให้มีผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิ มภายในระยะเวลาที่ ได้รับ
อนุมตั ิ แล้วแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันที
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่ งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน
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2.7 การจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุ มต้องดําเนิ นการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและใน
อาคารควบคุ ม ของตนให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจัด การพลัง งานที่ ก ํา หนดไว้ใ น
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุ ม
พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก.6 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อให้รัฐ
มีขอ้ มูลในการประเมินประสิ ทธิ ภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรื อในอาคารควบคุมอันเป็ น
ประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กาํ หนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็ น
8 ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ 2.7.1-2.7.9 สําหรับในข้อ 2.8.9 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่ งรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้




การแต่งตั�งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ
� งต้น



การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน



การตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน







การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน

การกําหนดเป�าหมายและ
แผนการอนุรก
ั ษ์พลังงาน

การควบคุมดูแลการ ตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป�าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน



แผนผังโครงสร้ างการจัดการพลังงาน
2.7.1 การจัดให้ มคี ณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานขึ้ นมาคณะ
หนึ่ ง ซึ่ งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเป็ นเอกสารเพื่อเผยแพร่ ให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมทราบ
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อํานาจหน้ าที่ของคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงานอย่ างน้ อยต้ องมีดงั ต่ อไปนี้
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และวิธีการจัด การพลังงาน รวมทั้งจัด การฝึ กอบรมหรื อกิ จกรรมเพื่ อสร้ า งจิ ต สํานึ ก ของบุ คลากรที่
เกี่ยวข้อง
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเป็ นไปตามนโยบายอนุ รักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(5) เสนอแนะเกี่ ย วกับการกําหนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รักษ์พลังงานและวิ ธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
2.7.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น
ในกรณี ที่เป็ นการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใช้ เป็ นครั้ งแรก เจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
อาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่ เป็ นอยู่ของตนเองจึ งต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้ องต้น
โดยพิจารณาจากการดําเนิ นงานด้านพลังงานที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กร
ที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั มีจุดอ่อนหรื อจุดแข็งในด้านใดและนําข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุ
รักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมต่อไป
ในการประเมิ นสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้ องต้นนั้น ให้คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)ในการประเมินสถานภาพเบื้ องต้น ซึ่ งในตาราง
ดังกล่าวนั้น จะพิจารณาระบบซึ่ งแบ่งออกเป็ นองค์ ประกอบที่สําคัญ 6 ส่ วนคื อ นโยบายการจัดการพลังงาน การ
จัดองค์ กรการกระตุ้ นและสร้ างแรงจู งใจระบบข้ อมู ลข่ าวสาร การประชาสั มพันธ์ และการลงทุ น โดยแต่ ละ
องค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0 - 4 คะแนน ซึ่ งคณะทํางานฯ จะต้องทําการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่ วน
ดังกล่าวนั้นอย่างเป็ นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็ นจริ งในปั จจุบนั ได้มากที่สุด หลังจาก
นั้นจึงกําหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่ วนเพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
2.7.3 การกําหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจํานงและ
ความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุม สร้ างความเข้ าใจและจิตสํ านึกของ
พนักงานลูกจ้างหรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็ น
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แนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิ บตั ิในการอนุ รักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม โดยจัดทําเป็ น
เอกสารและลงลายมือชื่ อเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
นโยบายอนุรักษ์ พลังงานดังกล่ าวอย่ างน้ อยต้ องมีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ที่จดั ทําขึ้น โดยปิ ดประกาศไว้ในที่ซ่ ึ งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หรื อโดยวิธีอื่นที่
เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
2.7.4 การจัดให้ มกี ารประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ตรวจสอบและประเมินการใช้ พลังงานที่มีนัยสํ าคัญทุกกิ จกรรมที่เกิดขึ้ นในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
โดยเริ่ มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการผลิตและการบริ การ และข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการใช้พลังงานใน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนําไปสู่ การ
ประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์ กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรื อการบริการ และระดับเครื่ องจักร อุปกรณ์ ท้ งั นี้ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการที่ กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
2.7.5 การจัดให้ มกี ารกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่
ประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็ นร้ อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้ เดิม หรื อกําหนดระดับของการใช้ พลังงาน
ต่ อ หน่ ว ยผลผลิตหรื อ บริ การ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาการดํา เนิ นการเพื่ อให้บรรลุ เ ป้ าหมาย ซึ่ งแผนอนุ รั กษ์
พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดําเนิ นการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดํา เนิ น การ ทั้ง นี้ ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ํา หนดไว้ใ นประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
นอกจากนี้ เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้ าของอาคารควบคุมต้ องจัดให้ มีแผนการฝึ กอบรมและจัดให้ มีกิจกรรม
เพื่ อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน โดยให้ บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเข้ าร่ วมฝึ กอบรมและ
ร่ วมกิจกรรมอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อเป็ นการให้ ความรู้ และสร้ างจิตสํ านึกให้ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ใช้ พลังงาน และเผยแพร่ ให้ บุคลากรดังกล่ าวทราบอย่ างทั่วถึง
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2.7.6 การจัดให้ มกี ารควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัตติ ามเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จดั ทําขึ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการเกี่ ยวกับการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
2.7.7 การจัดให้ มกี ารตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
เจ้ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้า ของอาคารควบคุ ม ต้อ งจัด ให้มี ก ารตรวจติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่ วงเวลาที่ กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อย
ปี ละ 1 ครั้ งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
2.7.8 การจัดให้ มกี ารทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของ
การจัดการพลังงานตามช่ วงเวลาที่ กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ งตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธีการที่ กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิ ธี การดํา เนิ นการเกี่ ย วกับ การจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุ มและเจ้า ของอาคารควบคุ มต้อ งจัด ให้มี การตรวจสอบและรั บ รองการจัด
การพลังงาน โดยผูต้ รวจสอบและรับรองที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก.7 และส่ ง
รายงานดังกล่าวให้แก่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้น
แต่ ใ นปี ที่ ผ่ า นมานั้น เจ้า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้า ของอาคารควบคุ ม มี ร ะยะเวลาที่ ต ้อ งดํา เนิ น การจัด
การพลังงาน ตามที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุ มนั้น จัดส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลังงานของ
ระยะเวลาดังกล่าว ให้แก่อธิ บดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานภายในเดื อนมี นาคมของปี
ถัดไป
ผู้ได้ รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจํานวน 207 ใบอนุญาต ประกอบด้ วย
• ประเภทบุคคลธรรมดา 134 ใบอนุญาต
• ประเภทนิตบิ ุคคล 73 ใบอนุญาต
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)
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การจัดส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทําโดยส่ งเป็ นเอกสารต้ นฉบับ พร้ อม
แผ่ น CD ไฟล์ อเิ ลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) นําส่ งด้ วยตนเอง หรื อ
(2) จัดส่ งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ ถือวันที่ลงทะเบียนเป็ นวันส่ งรายงาน
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานและการส่ งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 2.7 ให้ศึกษา
ได้จากคู่มือการดําเนิ นงานตามข้อกําหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานสําหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่ งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

2.8 กองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุ นขึ้ นมากองทุ นหนึ่ งเรี ยกว่า
“กองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์พ ลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่ อให้เป็ นทุ นหมุ นเวีย นและใช้จ่า ยเพื่ อ
ช่วยเหลือหรื ออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุ ปได้ดงั นี้
2.8.1 แหล่ งเงินกองทุนฯ
กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
(2) เงินที่ผผู ้ ลิต ผูน้ าํ เข้าและผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนําส่ งเข้ากองทุนฯ
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นคราว ๆ
(5) เงินหรื อทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรื อองค์การ
ระหว่างประเทศ
(6) เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้
2.8.2 วัตถุประสงค์ ของการใช้ เงินกองทุนฯ
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงิ นหมุ นเวีย น เงิ นช่ วยเหลื อ หรื อเงิ นอุด หนุ นสํา หรั บการลงทุ นและดําเนิ นงานในการอนุ รั กษ์
พลังงานหรื อการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ
(2) เป็ นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรื อเงินอุดหนุ นให้แก่เอกชนสําหรับการลงทุนและดําเนิ นงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรื อเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน
(3) เป็ นเงินช่วยเหลือหรื ออุดหนุ นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรื อองค์กรเอกชนใน
เรื่ องต่อไปนี้
(3.1) โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรื อโครงการที่เกี่ยวกับการป้ องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ

(3.2) การค้นคว้า วิจยั การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่ งเสริ มและการอนุรักษ์
พลังงาน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน
(3.3) การศึกษา การฝึ กอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(3.4) โครงการสาธิ ต หรื อโครงการที่ ริเริ่ มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ ขอ้ มูล และการประชาสัมพันธ์
เกี่ ยวกับการพัฒนาการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน และการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้น
จากการอนุรักษ์พลังงาน
(4) เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน้ ี

2.9 สิ ทธิการขอรับการส่ งเสริ มและช่ วยเหลือจากกองทุนฯ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่ องจักร อุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และวัสดุที่จาํ เป็ นเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรื อผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่
มีประสิ ทธิ ภาพสู งหรื อวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิ ขอรับการส่ งเสริ มและช่วยเหลือได้ตามมาตรา
๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าตามพระราชบัญญัติน้ ี ได้ตามมาตรา ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนี ยม
พิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็ นมาตรการกํากับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็ นบทลงโทษสําหรับเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดาํ เนิ นการอนุรักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ งออกตามความใน
มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มผูน้ ้ ันต้องชําระเงิ น
ค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง ทั้งนี้ จะ
ได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ 2.10 ต่อไป
(๒) ขอรับเงิ นช่ วยเหลื อหรื อเงิ นอุดหนุ นจากกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติ น้ ี
(มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่ องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็ นเงินช่วยเหลือหรื ออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมใน
การดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในมาตรา ๒๕
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรื อเจ้าของอาคาร ส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ตอ้ งจัดให้มีการอนุรักษ์
พลังงาน แต่ตอ้ งการจะดําเนิ นการให้มีเครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื อระบบควบคุมการทํางานของ
ตนเองเพื่อทําการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิ ขอรับการส่ งเสริ มช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน
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2.10 การชํ าระค่ าธรรมเนียมพิเศษการใช้ ไฟฟ้ าและการอุทธรณ์
นอกเหนื อจากมาตรการกํากับ ดู แลโดยมี บทลงโทษในลักษณะของค่ าปรั บแล้ว พระราชบัญญัติน้ ี ยงั มี การ
กําหนด “ค่ าธรรมเนียมพิเศษการใช้ ไฟฟ้ า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดาํ เนิ นการ
อนุ รักษ์พลังงานให้เป็ นไปตามตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่ งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้ าดังกล่าวจะเรี ยกเก็บจากโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม ตามปริ มาณ
ไฟฟ้ าที่ซ้ื อหรื อได้มาจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง หรื อการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานกําหนดขึ้ นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง
เมื่อมีกรณี ที่ตอ้ งดําเนิ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้ า ให้อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานมีหนังสื อแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียม
พิเศษการใช้ไฟฟ้ าทราบ และให้ภาระการชําระค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่ มมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 ของเดือน
ถัดไปนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากอธิ บดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรื อการ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเป็ นผูจ้ ดั เก็บค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ซ้ื อหรื อ
ได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้ าปกติประจําเดือน และนําส่ งกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔
ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมต้องชําระค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้ า ให้คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานพิ จารณาระงับสิ ทธิ การขอรั บการส่ งเสริ มและช่ วยเหลือแก่โรงงาน
ควบคุมหรื ออาคารควบคุมนั้นเป็ นการชัว่ คราวได้ หรื อให้ระงับ หรื อลดการให้การส่ งเสริ มหรื อช่วยเหลือเป็ น
การชัว่ คราวในกรณี ที่โรงงานควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มดังกล่าวได้รับการส่ งเสริ มและช่ วยเหลืออยู่แ ล้วได้
ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมพิเศษการใช้ไฟฟ้ า
หากไม่เห็นด้วยกับหนังสื อแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้ง โดยการอุทธรณ์ดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรี จะเห็นสมควรให้มีการ
ทุ เลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชวั่ คราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รั ฐมนตรี ตอ้ งพิ จารณาการอุทธรณ์ให้เสร็ จ
โดยเร็ ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที่สุดตามมาตรา ๕๒
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2.11 บทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานฯ เป็ นกฎหมายที่ เน้นการส่ งเสริ มและช่ วยเหลือแก่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกําหนดโทษใน
ลักษณะของค่าปรับสําหรับผูท้ ี่ไม่ดาํ เนิ นการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุมไม่ดาํ เนินการจัดการพลังงานตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ
ด้า นพลัง งาน รวมถึ ง การที่ ผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บรองการจัด การพลัง งานได้ร ายงานผลการ
ตรวจสอบฯ อันเป็ นเท็จหรื อไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง และอื่นๆ สําหรับบทกําหนดโทษของผูท้ ี่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัติน้ ีมีดงั ต่อไปนี้
ลักษณะของการกระทําความผิด
บทลงโทษ
1. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่ งใดแจ้งรายละเอียดหรื อเหตุผลใน ต้อ งระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เ กิ น 3 เดื อ น
การมีคาํ ขอให้อธิ บดีผ่อนผันการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ หรื อปรับไม่เกิ น 150,000 บาท หรื อทั้ง
นี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็ นเท็จ
จําทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)
2. เจ้า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ ม ผู ใ้ ดไม่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ปฏิ บตั ิ ตามคําสั่งของอธิ บดี ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่ สั่ง (มาตรา ๕๔)
ให้ผูน้ ้ นั แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้
การอนุรักษ์พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
3. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูร้ ับผิดชอบ ต้อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เ กิ น 200,000
ด้านพลังงานผูใ้ ดไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎกระทรวงที่ ออกตามความใน บาท (มาตรา ๕๕)
มาตรา ๙ หรื อมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่ องต่ างๆ
ดังนี้
- การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบตั ิ
- การกําหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและ
หน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
4. ผูร้ ับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การ ต้อ งระวางโทษจํา คุ ก ไม่ เ กิ น 3 เดื อ น
ใช้พ ลัง งานในเครื่ อ งจัก รหรื อ อุ ป กรณ์ และคุ ณ ภาพวัส ดุ หรื อ หรื อปรับไม่เกิ น 200,000 บาท หรื อทั้ง
อุปกรณ์เพื่อการอนุ รักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใ้ ดรายงาน จําทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)
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ลักษณะของการกระทําความผิด
ผลการตรวจสอบและรั บรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็ นเท็จ
หรื อไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง

บทลงโทษ

5. ผูใ้ ดไม่ส่งเงิ นเข้ากองทุ นหรื อส่ งเงิ นเข้ากองทุ นไม่ครบตาม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดื อนถึง 2
จํานวนที่ตอ้ งส่ งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖หรื อมาตรา ๓๗
ปี หรื อปรั บ ตั้ ง แต่ 100,000 บาทถึ ง
1,000,000 บาท หรื อทั้ งจํ า ทั้ งปรั บ
(มาตรา ๕๘)
6. ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรั บไม่เกิ น 5,000 บาท
ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)
(มาตรา ๖๐)
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สรุปเนื้อหาวิชา
1. จนถึงปั จจุบนั พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานได้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว 2 ฉบับ คือ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ
และได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2535 โดยมีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งมีผล
ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
4. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยบทบัญญัติท้ งั สิ้ น 9 หมวด
5. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกํากับดูแล ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุ นให้ “โรงงานควบคุ ม” และ “อาคารควบคุ ม” ดําเนิ นการอนุ รั กษ์พลังงานด้วยการผลิ ตและใช้
พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประหยัด เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้ วสั ดุหรื ออุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์ พลังงานขึ้นในประเทศและให้มี
การใช้อย่างแพร่ หลาย
6. โรงงานหรื ออาคารใดจะเข้าข่ายเป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมหรื อไม่ ย่อมเป็ นไปตามที่ พระราช
กฤษฎี กากําหนดโรงงานควบคุ ม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี กากําหนดอาคารควบคุ ม พ.ศ. 2538 ได้
กําหนดไว้
7. โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม หมายถึงโรงงานหรื ออาคารที่ได้รับอนุ มตั ิ จากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานให้ใช้
เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าชุ ดเดี ยวหรื อหลายชุ ดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิ โลวัตต์
หรื อ 1,175 กิ โลโวลต์แอมแปร์ ข้ ึ นไป หรื อโรงงานหรื ออาคารที่ ใช้ไฟฟ้ าจากระบบของผูจ้ าํ หน่ ายพลังงาน
และพลังงานความร้อน หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อรวมกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ ผ่านมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเที ยบเท่า
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป
8. การคํานวณปริ มาณการใช้พลังงาน กรณี ไฟฟ้ า ให้คาํ นวณปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าเป็ นหน่ วยกิ โลวัตต์ชว่ั โมง
แล้วคูณด้วย 3.60
9. กรณี ความร้อนจากไอนํ้า ให้คาํ นวณปริ มาณความร้อนจากไอนํ้าเป็ นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า
Es = (hs - hw) x S x eff.
กรณี พ ลังงานสิ้ นเปลื อ งอื่ น ให้ค าํ นวณปริ มาณความร้ อนจากพลังงานสิ้ นเปลื องอื่ นเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
เทียบเท่า
Ef = F x HHV x eff.
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10. การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 7 ข้อดังต่อไปนี้
(1) การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(2) การป้องกันการสู ญเสี ยพลังงาน
(3) การนําพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(4) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(5) การปรับปรุ งการใช้ไฟฟ้ าด้วยวิธีปรับปรุ งตัวประกอบกําลังไฟฟ้ า การลดความต้องพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสู งสุ ดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
(6) การใช้เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุที่ช่วยใน
การอนุรักษ์พลังงาน
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
11. การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 7 ข้อดังต่อไปนี้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
(3) การใช้วสั ดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(6) การใช้ระบบควบคุมการทํางานของเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
12. อธิ บดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานมี อาํ นาจออกคําสั่งให้เจ้าของโรงงานหรื ออาคาร
ควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการใช้พลังงาน และให้เจ้าของรายนั้นปฏิบตั ิตามภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําสัง่ นั้น
13. ในกรณี ที่เจ้าของโรงงานหรื ออาคารควบคุมใช้พลังงานตํ่ากว่าขนาดหรื อปริ มาณที่กาํ หนดที่ จะเป็ นโรงงาน
หรื ออาคารควบคุม และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน สามารถ
ขอผ่ อนผันการปฏิบตั ิตามกฎหมายและรอหนังสื อแจ้งผลจากอธิ บดี
14. หากไม่เห็นด้วยกับหนังสื อแจ้งผลดังกล่าวในข้อ 13 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงานภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งและคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้ถือเป็ นที่สุด
15. เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ 3 ข้อคือ จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานจัดให้มี
การจัดการพลังงานและปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอธิ บดี
16. ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู งและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานหรื ออาคารอย่างน้อย 3 ปี
โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
(2) เป็ นผูไ้ ด้รับปริ ญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
ตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม
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18.
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20.
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(3) เป็ นผูส้ ําเร็ จการฝึ กอบรมด้านการอนุ รักษ์พลังงานหรื อการฝึ กอบรมที่ มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึ งกันที่
อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(4) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมหลักสู ตรผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(5) เป็ นผูท้ ี่ สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดจากการจัดสอบผูร้ ั บผิดชอบด้า นพลังงานซึ่ งจัดโดยกรมพัฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าชุดเดียวหรื อหลายชุ ด
รวมกันมีขนาดตํ่ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ หรื อมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงาน
ความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นจากผูจ้ าํ หน่ายพลังงานหรื อของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
รวมกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ที่ผา่ นมา มีปริ มาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงาน
ไฟฟ้าตํ่ากว่า 60 ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน
หากมีการใช้เกิ นปริ มาณที่ กาํ หนดในข้อ 17 ต้องจัดให้มีผูร้ ั บผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน โดย
อย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (4) หรื อ (5) สําหรับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานจํานวนที่เหลือต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการที่กาํ หนดในข้อ 16
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) บํารุ งรักษาและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็ นระยะๆ
(2) ปรับปรุ งวิธีการใช้พลังงานให้เป็ นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
(3) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน
(4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของอธิ บดี
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิ บดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
กรณี ที่ไม่สามารถจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานซึ่ งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ (4) หรื อ (5) ภายใน 180 วัน
ตามที่ กาํ หนดได้ โดยไม่ใช่ เป็ นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสื อชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิ บดี
และให้อธิ บดีมีอาํ นาจอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ในกรณี ที่ตอ้ งมีผูร้ ับผิดชอบ 1 คนเมื่อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุม จัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้าน
พลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิ บดีทราบโดยทันที
ในกรณี ที่ตอ้ งมีผูร้ ับผิดชอบอย่างน้อย 2 คนเมื่อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสพ้นจากหน้าที่ให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม จัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ขึน้ แทนภายใน 180 วัน
นับแต่วนั ที่ผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงานเดิ มพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิ บดี ทราบโดยทันที กรณี ที่ไม่สามารถ
จัดได้ตามกําหนด ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสื อชี้ แจงเหตุผลเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิ บดี และให้อธิ บดีมีอาํ นาจอนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
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24. การจัดการพลังงานให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ กาํ หนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
25. เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะ
หนึ่ ง ซึ่ งขึ้ นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกําหนดโครงสร้าง อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเป็ นเอกสารเพื่อเผยแพร่ ให้
ทราบทัว่ กัน
26. อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดงั ต่อไปนี้
(1) ดําเนิ นการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อขอความร่ วมมื อ ในการปฏิ บัติ การตามนโยบายอนุ รั ก ษ์
พลังงานและวิ ธีการจัด การพลังงาน รวมทั้งจัด การฝึ กอบรมหรื อกิ จกรรมเพื่ อสร้ า งจิ ต สํา นึ ก ของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเป็ นไปตามนโยบายอนุ รักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
(5) เสนอแนะเกี่ ยวกับการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุ รั กษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงนี้
27. การประเมินสถานภาพเบื้ องต้น โดยพิจารณาจากการดําเนิ นงานด้านพลังงานที่ ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึ ง
สถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั มีจุดอ่อน หรื อจุดแข็งในด้านใด และนําข้อมูล
ที่ ไ ด้ม าเป็ นแนวทางในการกํา หนดนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน รวมทั้ง ทิ ศ ทางและแผนดํา เนิ น การจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมต่อไป
28. ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น ให้คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมิ น การจัด การพลัง งาน (Energy Management Matrix) ซึ่ งคณะทํา งานฯ จะต้อ งทํา การประเมิ น
องค์ ประกอบที่สําคัญ 6 ส่ วน คื อ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์ กร การกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจ
ระบบข้ อมูลข่ าวสาร การประชาสั มพันธ์ และการลงทุน โดยต้องประเมินแต่ละองค์ประกอบอย่างเป็ นกลาง
เพื่ อให้ทราบถึ งสถานภาพการจัด การพลังงานที่ เป็ นจริ งในปั จจุ บันได้มากที่ สุด หลังจากนั้นจึ งกํ าหนด
เป้ าหมายในองค์ ประกอบแต่ ละส่ วนเพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
29. นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อ
เจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรื ออาคาร
ควบคุมนั้น
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(3) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นการตามวิ ธีการจัดการพลัง งาน
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายอนุ รักษ์
พลังงานที่จดั ทําขึ้น
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ให้ทาํ การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนยั สําคัญทุก
กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม โดยเริ่ มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลการ
ผลิตและการบริ การ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนําไปสู่ การประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับ
ผลิตภัณฑ์ หรื อการบริ การ และระดับเครื่ องจักร อุปกรณ์
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็ นร้ อยละของปริ มาณพลังงานที่ใช้ เดิมหรื อกําหนดระดับของการใช้
พลังงานต่ อหน่ วยผลผลิตหรื อบริ การ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งแผน
อนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากการดําเนินการ
เจ้าของโรงงานควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุ มต้องจัดให้มีแผนการฝึ กอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่ อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมเข้าร่ วมฝึ กอบรมและ
ร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึ กให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจาก
การใช้พลังงาน และเผยแพร่ ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทัว่ ถึง
เจ้าของโรงงานควบคุ มและเจ้าของอาคารควบคุ มต้องควบคุ มดู แลให้มีการดําเนิ นการตามแผนอนุ รั กษ์
พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จดั ทําขึ้น
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กาํ หนดอย่างเหมาะสมเป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
โดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ ขนึ้ ทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิ บดี กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
ผู้ได้ รับใบอนุญาตตรวจสอบและรั บรองการจัดการพลังงานจํานวน 207 ใบอนุญาต ประกอบด้วย บุคคล
ธรรมดา 134 ใบอนุญาต และนิติบุคคล 73 ใบอนุญาต (ข้ อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561)
การจัดส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้กระทําโดยส่ งเป็ นเอกสารต้ นฉบับ
พร้ อมแผ่ น CD ไฟล์ อเิ ลคทรอนิคส์ โดยนําส่ งด้วยตนเอง หรื อจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ โดยให้
ถือวันที่ลงทะเบียนเป็ นวันส่ งรายงาน
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40. พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานฯ กําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้ นมากองทุนหนึ่ งเรี ยกว่า
“กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงานเพื่อให้เป็ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่ อ
ช่วยเหลือหรื ออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
41. กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
(2) เงินที่ผผู ้ ลิต ผูน้ าํ เข้าและผูจ้ าํ หน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนําส่ งเข้ากองทุน
(3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็ นคราว ๆ
(5) เงิ นหรื อ ทรั พ ย์สินที่ ไ ด้รั บจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รั ฐบาลต่ า งประเทศหรื อ
องค์การระหว่างประเทศ
(6) เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้
42. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่ งใดแจ้งรายละเอียดหรื อเหตุผลในการมีคาํ ขอให้อธิ บดีผ่อนผันการที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ
ตามพระราชบัญญัติน้ ีอันเป็ นเท็จต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่ เกิน 150,000 บาท หรื อทั้ง
จําทั้งปรับ
43. เจ้า ของโรงงานควบคุ มหรื อ เจ้า ของอาคารควบคุ มผูใ้ ดไม่ ปฏิ บัติ ต ามคํา สั่งของอธิ บดี ที่สั่งให้ผูน้ ้ ัน แจ้ง
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุ รักษ์พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวงต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 50,000 บาท
44. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
ในเรื่ องการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องปฏิบตั ิ ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน 200,000 บาท
45. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรื อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
ในเรื่ อง ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบด้านพลังงาน ให้ครบคุณสมบัติและหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานต้อง
ระวางโทษปรับไม่ เกิน 200,000 บาท
46. ผูร้ ับใบอนุ ญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ และ
คุณภาพวัสดุหรื ออุปกรณ์เพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน ผูใ้ ดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง อันเป็ นเท็จ
หรื อไม่ตรงตามความเป็ นจริ งต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรื อปรั บไม่ เกิน 200,000 บาท หรื อทั้งจํา
ทั้งปรับ
47. ผูใ้ ดไม่ส่งเงิ นเข้ากองทุ นหรื อส่ งเงิ นเข้ากองทุ นไม่ครบตามจํานวนที่ ตอ้ งส่ งต้ องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3
เดือนถึง 2 ปี หรื อปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
48. ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามมาตรา ๔๗ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
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