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 บทที่ 2 

พระราชบัญญัตกิารส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

ในส่วนที่เกีย่วข้องกบัโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

(Energy Conservation Act: Designated Factory & Building) 
 

ความสําคัญของเน้ือหาวชิา 

จนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้มีการประกาศบังคับใช้แล้ว 2 ฉบับ               

คือ พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2550 ซ่ึงมีสาระสาํคญัเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 

2535 ท่ีใช้มานานและมีบทบญัญติับางประการไม่สอดคลอ้งกับภาวการณ์ปัจจุบัน พ.ร.บ. การส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังานจดัแบ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีรัฐจะเขา้ไปกาํกบัดูแลและใหก้ารส่งเสริมช่วยเหลือเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย 

คือ  

1. โรงงานควบคุม  

2. อาคารควบคุม  

3. อาคารที่จะทําการก่อสร้างหรือดัดแปลง (เพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550) 

4. ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน 

 

โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมาย

ท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี 

เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด

การพลังงาน และต้องจัดให้มีผู ้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม                     

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.1 ก.2 และ ก.5) 
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ผู้ รับผิดชอบด้านพลังงาน มีหนา้ท่ีช่วยเหลือเจา้ของหรือผูป้ระกอบการโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมในการ

ปฏิบติัตามกฎหมายอนุรักษพ์ลงังาน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.1) 

การกาํกบัดูแลและส่งเสริมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้จะอาศยังบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๔ ของ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตก้ระทรวงพลงังาน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนและใชจ่้ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาํเนินการเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยมีรายละเอียดของ

แหล่งเงิน แนวทางและวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน ตลอดจนผูมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามระบุ

ในกฎหมาย (ดูมาตรา ๑๑-๑๖ ในภาคผนวก ก.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  บทนํา 
 

เน่ืองจากความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไดเ้พ่ิมข้ึน

ในอตัราท่ีสูง อนัเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพ่ือจดัหาพลงังานทั้งในและนอกประเทศไวใ้ชต้ามความ

ตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว และปัจจุบนัการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใหมี้การผลิตและการใชพ้ลงังานอย่าง

ประหยดัและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ

วตัถุประสงค์ 
 

1. บอกสาระสําคัญของพระราชบัญญัตกิารส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ 

2. บอกคําจํากัดความ (definition) ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลงังานได้อย่างถูกต้อง 

3. บอกหน้าที่ความรับผดิชอบของเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลงังานได้อย่างถูกต้อง 

4. บอกหน้าที่ความรับผดิชอบของผู้รับผดิชอบด้านพลงังานประจําโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้

อย่างถูกต้อง 

5. บอกแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ 

6. บอกหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์และระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานได้อย่างถูกต้อง 

7. บอกบทกาํหนดโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตกิารส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้ 
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วสัดุท่ีใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนภายในประเทศนั้น ยงัไม่สามารถเร่งรัดดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ดว้ย

เหตุน้ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) จึงไดย้กร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน

ข้ึนมาเพ่ือกาํหนดมาตรการในการกาํกบั ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน โดยมีการกาํหนด

นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษพ์ลงังาน 

วิธีปฏิบติัในการอนุรักษพ์ลงังานการกาํหนดระดบัการใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การจดัตั้งกองทุน

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือให้การอุดหนุนช่วยเหลือในการอนุรักษพ์ลงังาน การป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการใช้พลงังาน ตลอดจนการคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัพลงังาน และกาํหนดมาตรการเพ่ือ

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลงังาน หรือผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพ่ือใช้ในการ

อนุรักษ์พลงังานในท้ายท่ีสุด “พระราชบัญญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535” ก็ได้ผ่านการ

พิจารณาจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติและไดมี้พระบรมราชโองการฯ ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 2 

เมษายน พ.ศ. 2535โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2535 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มีบทบญัญติับางประการไม่

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบญัญติัจึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบัญญติัดังกล่าวเพ่ือให้

สามารถกาํกบัและส่งเสริมการใชพ้ลงังานการอนุรักษพ์ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถปรับเปล่ียนแนว

ทางการอนุรักษพ์ลงังานให้ทนัต่อเทคโนโลยี กาํหนดมาตรฐานดา้นประสิทธิภาพของการผลิตเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ การเกบ็รักษาเงินและทรัพยสิ์นของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตลอดจนการมอบหมายให้

บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน  การใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ และ

คุณภาพวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานแทนพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม จึงไดต้รา “พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550” ข้ึนใช้

บงัคบั โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนด 180 วนั

นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มถุินายน พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มวีตัถุประสงค์หลกัอยู่ 3 ประการดงันี ้

(1)  เพ่ือกาํกบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนใหผู้ท่ี้ตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์

พลงังานดว้ยการผลิตและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั 

(2)  เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวสัดุท่ีใช้

ในการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนใชใ้นประเทศ และใหมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

(3)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลงังานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจดัตั้ง “กองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน” เพ่ือใชเ้ป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูท่ี้ตอ้งดาํเนินการ

อนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมาย 
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พระราชบัญญัตกิารส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยบทบัญญัตทิั้งส้ิน 9 หมวดดงันี ้

บทบัญญัตทิั่วไปและคํานิยามศัพท์ (มาตรา ๑-๖) 

หมวด 1 การอนุรักษ์พลงังานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖) 

หมวด 2 การอนุรักษ์พลงังานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒) 

หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน (มาตรา ๒๓) 

หมวด 4 กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (มาตรา ๒๔-๓๙) 

หมวด 5 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ (มาตรา๔๐-๔๑) 

หมวด 6 ค่าธรรมเนียมพเิศษ (มาตรา ๔๒-๔๖) 

หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๗-๔๙) 

หมวด 8 การอุทธรณ์ (มาตรา ๕๐-๕๒) 

หมวด 9 บทกาํหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑) 

 

รายละเอียดของพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 อยูใ่นภาคผนวก ก.1  

 

ในการน้ี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานจึงไดจ้ดัทาํคาํอธิบายการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 สาํหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมข้ึนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัและกฎหมายลาํดบัรองท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขใหม่ ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของ

อาคารควบคุม ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้ใจถึงแนวทางการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายฉบบัน้ีอนั

จะนาํไปสู่การปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

2.2  ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญตัิฯ 
 

โดยท่ีพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือกาํกบัดูแล ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานดว้ยการผลิตและใช้

พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเคร่ืองจักรหรือ

อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานข้ึนในประเทศและ

ใหมี้การใชอ้ยา่งแพร่หลาย ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายท่ีรัฐมุ่งเขา้ไปกาํกบัดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนเพ่ือใหเ้กิดการ

ดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัน้ีจึงประกอบดว้ย 3 กลุ่มดงัน้ี 

(1)  โรงงานควบคุม 

(2)  อาคารควบคุม 

(3)  ผู้ผลติหรือผู้จาํหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ทีม่ปีระสิทธิภาพสูง รวมถึงวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์ 

พลงังาน 
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ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัฯ นั้น  จะมุ่งเน้น

โรงงานและอาคารท่ีมีการใชพ้ลงังานในปริมาณมากและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานได้

ทนัที ทั้งน้ี โรงงานหรืออาคารใดจะเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามท่ี

พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้

กาํหนดไว ้ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไปในหวัขอ้ 2.3 

 

ในส่วนของกลุ่มผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือ

การอนุรักษพ์ลงังานนั้นจะไดรั้บสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือให้มีการผลิตหรือจาํหน่ายเคร่ืองจกัร 

อุปกรณ์ และวสัดุเหล่าน้ีจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนอยา่งแพร่หลายและมีราคาถูก ซ่ึงจะช่วยใหป้ระชาชนทัว่ไปลด

การใชพ้ลงังานลงได ้ทั้งน้ี การกาํหนดเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพ้ลงังาน อตัรา

การเปล่ียนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญติัน้ี ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซ่ึงไดก้าํหนดเป็นเร่ืองๆ 

ไป เช่น กฎกระทรวงกาํหนดเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกาํหนดตูเ้ยน็ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 หรือกฎกระทรวงกาํหนดหมอ้หุงขา้วไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 เป็นตน้ 

และเช่นเดียวกนั การกาํหนดวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่าง

ใดเป็นวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังานท่ีอยู่ภายใต้บังคบัของพระราชบัญญติัน้ี ย่อมเป็นไปตาม

กฎกระทรวงซ่ึงไดก้าํหนดเป็นเร่ืองๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกาํหนดกระจกเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552

เป็นตน้ 

 

2.3  ลกัษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
 

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 นั้น

จะถูกเรียกวา่ “โรงงานควบคุม”หรือ “อาคารควบคุม”แลว้แต่กรณี โดยจะเนน้ไปท่ีโรงงานและอาคารท่ีมีการใช้

พลงังานในปริมาณมากและมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานไดท้นัที ทั้งน้ี ลกัษณะของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราช

กฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 

 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตาม

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงโรงงานหรืออาคารท่ีเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมนั้นจะตอ้งมีลกัษณะการใชพ้ลงังานอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

 

 



ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานฯ 
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โรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(1)  เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานให้ใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้

แปลง 

ไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กโิลวตัต์ หรือ 1,175 กโิลโวลต์แอมแปร์ขึน้ไป หรือ 

(2)  เป็นโรงงานหรืออาคารท่ีใชไ้ฟฟ้าจากระบบของผูจ้าํหน่ายพลงังาน ความร้อนจากไอนํ้าจากผูจ้าํหน่าย 

พลงังานหรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือรวมกนั 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังาน 

ไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึน้ไป 

อย่างไรก็ดี สาํหรับอาคารบางประเภทแมมี้ลกัษณะการใชพ้ลงังานเขา้ข่ายเป็นอาคารควบคุมตามท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ แต่พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ก็ไดก้าํหนดยกเวน้ไวไ้ม่ให้อาคารดงัต่อไปน้ี

เป็นอาคารควบคุม ซ่ึงไดแ้ก่ อาคารท่ีใชเ้ป็นพระท่ีนัง่หรือพระราชวงั อาคารท่ีทาํการสถานทูตหรือสถาน

กงสุลต่างประเทศ อาคารท่ีทาํการขององคก์ารระหวา่งประเทศหรือท่ีทาํการของหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามความ

ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วดัวาอารามหรืออาคารต่างๆ ท่ีใชเ้พ่ือการ

ศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไวแ้ลว้โดยเฉพาะ   

 

สําหรับการคํานวณปริมาณการใช้พลงังานตาม (2) ข้างต้นให้คํานวณตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราช

กฤษฎีกาฯ ดงันี ้

(1)  กรณีไฟฟ้า 

ใหค้าํนวณปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมงแลว้คูณด้วย 3.60 

(2)  กรณีความร้อนจากไอนํ้า 

ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

 

 

โดย Es หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็นเมกะจูล/ปี  

 hs หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอนํ้ าท่ีใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอนํ้ า(steam table) 

ทัว่ไป 

 hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของนํ้าท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดนัหน่ึงบรรยากาศ ในท่ีน้ี

ใหใ้ชค่้าเท่ากบั 113 เมกะจูล/ตนั 

 S หมายถึง ปริมาณไอนํ้ าท่ีใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเคร่ืองวดัปริมาณไอนํ้ าของอาคารหรือ

โรงงาน 

 eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า ในท่ีน้ีใชค่้า 

0.45 

 

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

ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

 

 

โดย Ef   หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า  หน่วยเป็น 

เมกะจูล/ปี 

 F  หมายถึงปริมาณการใชพ้ลงังานส้ินเปลือง หน่วยเป็นหน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตรต่อปี 

 HHV  หมายถึงค่าความร้อนสูง (High Heating Value) ของพลงังานส้ินเปลืองท่ีใชห้น่วยเป็น 

เมกะจูล/หน่วยนํ้าหนกัหรือปริมาตร 

 eff.   หมายถึงประสิทธิภาพการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่าในท่ีน้ีใชค่้า 0.45 

ในกรณีท่ีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผูจ้าํหน่าย ใหใ้ชค้วามร้อนเฉล่ียท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังานกาํหนด  

รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม 

พ.ศ. 2540 อยูใ่นภาคผนวก ก.3 และภาคผนวก ก.4 ตามลาํดบั 

2.4  การอนุรักษ์พลงังานตามพระราชบญัญตัิฯ 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535ไดก้าํหนดการดาํเนินการเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานใน

โรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังานไว ้ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนผูป้ฏิบติัและผูก้าํกบัดูแลมีความเขา้ใจชัดเจน

ตรงกนัวา่การดาํเนินการอยา่งใดท่ีถือวา่เป็นการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.4.1 การอนุรักษ์พลงังานในโรงงาน  

การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  

(1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เช้ือเพลงิ 

(2) การป้องกนัการสูญเสียพลงังาน 

(3)  การนําพลงังานที่เหลือจากการใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่ 

(4)  การเปลีย่นไปใช้พลงังานอกีประเภทหน่ึง 

(5)  การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟ้า การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัภาระและวธีิการอ่ืน 

(6)  การใช้เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุที่ช่วยในการ

อนุรักษ์พลงังาน 

(7)  การอนุรักษ์พลงังานโดยวธีิอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

Ef = F x HHV x eff. 
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อน่ึง เพ่ือประโยชนใ์นการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหน่ึง ไดก้าํหนดใหรั้ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลงังานโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมตอ้งปฏิบติั 

(2)  กาํหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง 

ตลอดจนกาํหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรให้อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานมีอาํนาจออก

คาํสั่งให้เจา้ของโรงงานควบคุมรายใดแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใช้พลงังานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์

พลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลงังาน และใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่นั้นตาม

มาตรา ๑๐ 

2.4.2 การอนุรักษ์พลงังานในอาคาร  

การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

 

(1)  การลดความร้อนจากแสงอาทติย์ที่เข้ามาในอาคาร 

(2)  การปรับอากาศอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมภิายในอาคารให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 

(3)  การใช้วสัดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวสัดุก่อสร้างน้ันๆ 

(4)  การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

(5)  การใช้และการตดิตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุที่ก่อให้เกดิการอนุรักษ์พลงังานในอาคาร 

(6)  การใช้ระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

(7)  การอนุรักษ์พลงังานโดยวธีิอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 

ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนใ์นการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารท่ีจะทาํการก่อสร้างหรือดดัแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง ได้

กาํหนดให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงใน

เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  กาํหนดประเภท หรือขนาดของอาคารท่ีจะทาํการก่อสร้างหรือดดัแปลงท่ีจะตอ้งมีการออกแบบเพ่ือการ

อนุรักษพ์ลงังาน 

(2)  กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดของกฎกระทรวงกาํหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน

การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2552 อยูใ่นภาคผนวก ก.5 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 
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ในการออกกฎกระทรวงดงักล่าวขา้งตน้ มาตรา ๒๐ กาํหนดว่าถา้คณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า

ดว้ยการควบคุมอาคารไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบท่ีจะนาํมาใชบ้งัคบักบัการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่า

ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ยแลว้ ใหถื้อว่ากฎกระทรวงดงักล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘

แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหผู้มี้อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารมี

อาํนาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลใหก้ารก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดงักล่าว และในกรณีเช่น

วา่น้ีแมว้า่อาคารท่ีเขา้ลกัษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในทอ้งท่ีท่ียงัมิไดมี้พระราชกฤษฎีกาใชบ้งัคบักฎหมายว่า

ดว้ยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย ทั้งน้ี เฉพาะใน

ขอบเขตท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

นอกจากน้ี เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง กาํหนดใหรั้ฐมนตรี

โดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของอาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั 

(2)  กาํหนดให้เจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 

ตลอดจนกาํหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

อน่ึง ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรใหอ้ธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานมีอาํนาจออกคาํสั่งให้

เจา้ของอาคารควบคุมรายใดแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบใหก้ารอนุรักษพ์ลงังานเป็นไป

ตามมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน และ

ให้เจา้ของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบ

มาตรา ๑๐ 

2.4.3 สิทธิในการขอผ่อนผนัการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตฯิ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ในกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลงังานตํ่ากว่าขนาดหรือ ปริมาณท่ี

กาํหนดในพระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 หรือพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2538 และจะใช้พลงังานในระดบัดงักล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 เดือนเจา้ของโรงงาน

ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจง้รายละเอียดพร้อมดว้ยเหตุผล และมีคาํขอใหอ้ธิบดีกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานผอ่นผนัการท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีตลอดเวลาดงักล่าวได ้และ

ในกรณีท่ีมีคาํขอดงักล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผนัหรือไม่ผ่อนผนัและมีหนังสือแจง้ผลให้เจา้ของโรงงาน

ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรค

สาม แลว้แต่กรณี 

เม่ือเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมไดรั้บหนังสือแจ้งผลแลว้ไม่เห็นดว้ยกบัหนังสือแจ้ง

ดงักล่าว ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ ในกรณีเช่นว่าน้ีใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานรอการ

ดาํเนินการไวก่้อนจนกว่าจะมีคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีและแจง้คาํวินิจฉยัใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ
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อาคารควบคุมซ่ึงเป็นผูย้ื่นคาํร้องทราบแลว้ตามมาตรา ๕๐ ทั้งน้ี รัฐมนตรีตอ้งพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้สร็จโดยเร็ว 

และคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุดตามมาตรา ๕๒ 

หากเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือเหตุผลในการใชพ้ลงังานตํ่า

กว่าขนาดหรือ ปริมาณท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อนัเป็นเท็จ เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุมดงักล่าวต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 150,000 บาท หรือ ทั้งจาํทั้งปรับตามมาตรา 

๕๓ 

2.4.4 การอนุรักษ์พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์

พลงังาน 

สาํหรับการอนุรักษพ์ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใชว้สัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์

พลงังานนั้น พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ ไม่ไดก้าํหนดการดาํเนินการเพ่ือการอนุรักษ์

พลงังานไว ้แต่เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งใหมี้การส่งเสริมการใช้

วสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน มาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง กาํหนดให้รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติมีอาํนาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  กาํหนดมาตรฐานดา้นประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ 

(2)  กาํหนดเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพ้ลงังาน อตัราการเปล่ียนแปลงพลงังาน 

และประสิทธิภาพใชพ้ลงังานอยา่งใด เป็นเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(3)  กาํหนดวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยา่งใด เป็นวสัดุหรือ

อุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน 

(4)  กาํหนดใหผู้ผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ ตอ้งแสดงค่าประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

 ทั้งน้ี มาตรา ๒๓ วรรคสอง กาํหนดวา่ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ หรือ    วสัดุหรืออุปกรณ์

เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ

ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติัน้ีได ้ 

 

2.5  หน้าทีข่องโรงงานและอาคารควบคุม 

 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ และกฎหมายลาํดบัรองตามพระราชบญัญติัน้ีไดก้าํหนดให้

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมมีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานดงัต่อไปน้ี 

หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม 

(1)  จัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานประจํา ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจาํนวน

และคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้น

พลงังาน พ.ศ. 2552 ซ่ึงจะไดก้ล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ 2.6 ต่อไป   
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(2)  จัดให้มีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง

กาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึง

จะไดก้ล่าวโดยละเอียดในบทท่ี 3 ต่อไป   

(3)  ปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบด ีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แลว้แต่กรณี ท่ีสั่งให้ผู ้

นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้พลงังานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงตาม (1) และ (2) 

 

2.6  การจัดให้มีผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

 

การจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวตัถุประสงค์

เพ่ือให้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีความรู้เฉพาะทางเป็นผูช่้วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุมในการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเก่ียวกบั

คุณสมบติั จาํนวน หนา้ท่ี การแจง้การแต่งตั้ง และการแจง้การพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานนั้นเป็นไป

ตามกฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติั หนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียด

ในภาคผนวก ข.1 ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

2.6.1 คุณสมบัตขิองผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทาํงานในโรงงานหรืออาคารอยา่งนอ้ย 

3 ปี โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษ์พลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุม 

(2) เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

ตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

(3) เป็นผูส้ําเร็จการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษ์พลงังานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงค์คลา้ยคลึงกนัท่ี

อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(4) เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(5) เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑ์ท่ีกาํหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

การรับรองผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตามขอ้ (1) 

และ (2) ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 

2.6.2 จาํนวนของผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํท่ีโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจาํนวนและคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  



ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานฯ 
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(1) ในกรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานให้ใชเ้คร่ืองวดั

ไฟฟ้าหรือใหติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตํ่ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 

กโิลโวลต์แอมแปร์ หรือมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อนจากไอนํ้า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผู ้

จาํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม

ของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้ งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตํ่ากว่า 60 ล้านเมกะจูลต้องจัดให้มี

ผู้รับผดิชอบด้านพลงังานอย่างน้อย 1 คนโดยมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 5 ประการตามหวัขอ้ 2.6.1 

(2) ในกรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานให้ใชเ้คร่ืองวดั

ไฟฟ้าหรือใหติ้ดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530 

กิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไป หรือมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากไอนํ้าหรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน

จากผูจ้าํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือรวมกันตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึน้ไปต้อง

จัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมีคุณสมบติัตามหัวขอ้ 2.6.1(4) 

หรือ (5) สําหรับผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจาํนวนท่ีเหลือตอ้งมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใดใน 5 ประการตาม

หวัขอ้ 2.6.1 ดว้ย 

2.6.3 หน้าที่ของผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) บาํรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานเป็นระยะๆ  

(2) ปรับปรุงวิธีการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน 

(3)  ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการจดัการพลงังานตามกฎกระทรวงกาํหนด

มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

(4) ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมปฏิบติัตามคาํสัง่ของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่ง 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ 

2.6.4 การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลงังาน 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานต่ออธิบดีกรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในกาํหนดเวลาและเง่ือนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ้ 2.6.2(1)ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ

อาคารควบคุมจดัให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คนซ่ึงมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกาํหนด

ในหวัขอ้ 2.6.1 ภายใน 180 วัน นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว้แจง้ให้อธิบดีทราบโดย

ทนัที 

(2)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 2.6.2(2) ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุมจดัให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คนภายใน 180 วัน นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 2.6.1(4) หรือ (5) สําหรับ
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ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจาํนวนท่ีเหลือตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามหวัขอ้ 2.6.1แลว้แจง้ใหอ้ธิบดี

ทราบโดยทนัที 

(3)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ้ 2.6.2(1) อยู่ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวง

กาํหนดคุณสมบติัหนา้ท่ี และจาํนวนของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานฯ ใชบ้งัคบั และเจา้ของโรงงานควบคุม

หรือเจา้ของอาคารควบคุมไดจ้ดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใดตามหัวขอ้ 

2.6.1 (1) (2) หรือ (3) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามกฎกระทรวงน้ี   

สาํหรับกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตามหัวขอ้ 6.2(1) ดงักล่าวขา้งตน้ยงัมิไดจ้ดัให้มี

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน

ตามจาํนวน และคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ีภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 

(4)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ้ 6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้

บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานซ่ึงมี

คุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามหวัขอ้ 6.1(1) (2) หรือ (3) อยูแ่ลว้ใหแ้จง้ใหอ้ธิบดีทราบ และใหผู้รั้บผิดชอบ

ดา้นพลงังานดงักล่าวเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามกฎกระทรวงน้ี  

เม่ือได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้น

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(4.1)  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามจาํนวนและคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน180 วนั 

นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบัแลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

(4.2)  กรณีท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายใน 

180 วนั ตามท่ีกาํหนดในหวัขอ้ (4.1) ได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอขยาย

ระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอาํนาจอนุมติัให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปีนบัแต่วนัท่ี

กฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ีโดยใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบ

ดา้นพลงังานภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บอนุมติั แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

(5)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 2.6.2(2) อยู่ก่อนหรือในวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้

บงัคบั และเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมยงัมิไดจ้ดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ให้

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น ดาํเนินการจดัหาผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานภายใน

ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ (4.1) และ (4.2) 

(6)  กรณีท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหวัขอ้ 6.2(2) นบัแต่วนัถดัไปจากวนัท่ีกฎกระทรวงน้ี

ใชบ้งัคบั และยงัไม่พน้ระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุมจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามจาํนวนและคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ี 

ภายใน 180 วนันบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

สําหรับกรณีท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมยงัไม่สามารถจดัให้มีผูรั้บผิดชอบด้าน

พลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหัวขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 180 วนั ได ้โดยไม่ใช่เป็น
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ความผิดของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคาร

ควบคุมดงักล่าวดาํเนินการจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามวิธีการและขั้นตอนในหวัขอ้ (4.2)    

วิธีการแจ้งการแต่งตั้ งผูรั้บผิดชอบด้านพลังงานพร้อมทั้ งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตาม

กฎกระทรวงน้ี ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานประกาศกาํหนด                        

2.6.5 การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผดิชอบด้านพลงังาน 

ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพน้จากหน้าท่ี ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม

ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพน้จากหนา้ท่ีไปและมีผลทาํให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

นั้นมีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่ครบตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในหวัขอ้ 2.6.2 ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุมดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)   มีหนงัสือแจง้ใหอ้ธิบดีทราบถึงการพน้จากหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานโดยทนัที 

(1.2)   จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานข้ึนแทนภายใน 90 วันนบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานเดิมพน้

จากหนา้ท่ี และแจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

(2)  ในกรณีท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหวัขอ้ 2.6.1(4) หรือ (5) พน้จากหนา้ท่ีไปภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั และมีผลทาํใหโ้รงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี

ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่ครบตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในหัวขอ้ 2.6.2 ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุมดงักล่าวดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(2.1) มีหนงัสือแจง้ใหอ้ธิบดีทราบถึงการพน้หนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานโดยทนัที 

(2.2) จดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตามจาํนวนและคุณสมบติัท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงน้ี ภายใน 180 

วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานเดิมพน้จากหนา้ท่ี แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

(2.3) กรณีท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในหวัขอ้ 6.1(4) หรือ 

(5) ภายในระยะเวลา 180 วนั ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ (2.2) ได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจา้ของ

โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มี

หนงัสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอขยายระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอาํนาจอนุมติัให้ขยาย

ระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั ทั้งน้ี โดยใหเ้จา้ของโรงงานควบคุม

หรือเจา้ของอาคารควบคุมจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาท่ีไดรั้บ

อนุมติั แลว้แจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานศึกษาไดจ้ากคู่มือการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ

ดา้นพลงังานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงจดัทาํโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน 

 

 

 

 



 คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 
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2.7 การจัดการพลงังาน 
 

เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งดาํเนินการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและใน

อาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานท่ีกําหนดไวใ้น

กฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   

พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก.6 เพ่ือใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหรั้ฐ

มีขอ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอนัเป็น

ประโยชน์ในการอนุรักษพ์ลงังาน กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวไดก้าํหนดวิธีการจดัการพลงังานโดยแบ่งออกเป็น 

8 ขั้นตอน ตามรายละเอียดในขอ้ 2.7.1-2.7.9 สาํหรับในขอ้ 2.8.9 เป็นเร่ืองเก่ียวกบัวิธีการจดัส่งรายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน โดยมีแผนผงัของโครงสร้างการจดัการพลงังานดงัต่อไปน้ี 

 

 

 
แผนผงัโครงสร้างการจดัการพลงังาน 

2.7.1 การจดัให้มคีณะทํางานด้านการจดัการพลงังาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานข้ึนมาคณะ

หน่ึง ซ่ึงข้ึนตรงต่อเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกาํหนดโครงสร้าง อาํนาจหนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน โดยจดัทําเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ใหบุ้คลากรของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

 

   การแต่งตั�งคณะทาํงานด้านการจดัการพลังงาน

   การประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานเบื�องต้น

    การกําหนดนโยบายอนรุักษ์พลังงาน

 การทบทวน วิเคราะห ์และแก้ไข 

ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

 การตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน

  การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน

  การกําหนดเป�าหมายและ
แผนการอนุรกัษ์พลังงาน

 การควบคุมดูแลการ ตรวจสอบ
และวิเคราะหก์ารปฏิบัติตามเป�าหมาย

        และแผนอนุรักษ์พลังงาน
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อาํนาจหน้าที่ของคณะทํางานด้านการจดัการพลงังานอย่างน้อยต้องมีดงัต่อไปนี ้

(1) ดําเนินการจดัการพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และวิธีการจดัการพลงังานของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(2) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบติัการตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน

และวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งจดัการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสํานึก ของบุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้ง 

(3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน  

(4) รายงานผลการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน

ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(5) เสนอแนะเก่ียวกับการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวิธีการจัดการพลงังานให้

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

(6) สนับสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 

2.7.2 การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองต้น 

ในกรณีท่ีเป็นการนําวธีิการจัดการพลังงานมาใช้เป็นคร้ังแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม

อาจยงัไม่ทราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นอยู่ของตนเองจึงตอ้งมีการประเมินสถานภาพเบ้ืองต้น  

โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผ่านมาเพ่ือใหท้ราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานขององคก์ร

ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัมีจุดอ่อนหรือจุดแขง็ในดา้นใดและนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายอนุ

รักษพ์ลงังาน รวมทั้งทิศทางและแผนดาํเนินการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป 

ในการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้นั้น ให้คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานใชต้าราง

ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)ในการประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้ ซ่ึงในตาราง

ดงักล่าวนั้น จะพิจารณาระบบซ่ึงแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ส่วนคือ นโยบายการจัดการพลังงาน การ   

จัดองค์กรการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละ

องคป์ระกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0 - 4 คะแนน  ซ่ึงคณะทาํงานฯ จะตอ้งทาํการประเมินองคป์ระกอบแต่ละส่วน

ดงักล่าวนั้นอยา่งเป็นกลาง เพ่ือใหท้ราบถึงสถานภาพการจดัการพลงังานท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัไดม้ากท่ีสุด หลงัจาก

นั้นจึงกาํหนดเป้าหมายในองคป์ระกอบแต่ละส่วนเพ่ือกาํหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพ์ลงังานต่อไป   

2.7.3 การกาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือแสดงเจตจํานงและ

ความมุ่งมั่นในการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสํานึกของ

พนักงานลูกจา้งหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษพ์ลงังานและเป็น
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แนวทางให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัในการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทําเป็น

เอกสารและลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

นโยบายอนุรักษ์พลงังานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

(1) ขอ้ความระบุว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมนั้น 

(3)  การแสดงเจตจาํนงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

(5) แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามวิธีการจดัการพลงังาน 

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การเผยแพร่นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน

ท่ีจดัทาํข้ึน โดยปิดประกาศไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอ่ืนท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบและปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานได ้

2.7.4 การจดัให้มกีารประเมนิศักยภาพการอนุรักษ์พลงังาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน โดยการ

ตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

โดยเร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการผลิตและการบริการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานใน

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใชพ้ลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพ่ือนาํไปสู่การ

ประเมินการใชพ้ลงังานในระดบัองค์กร ระดบัผลติภัณฑ์ หรือการบริการ และระดบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ทั้งน้ี ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

2.7.5 การจดัให้มกีารกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ี

ประสงคจ์ะใหล้ดลง โดยกาํหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกาํหนดระดบัของการใช้พลังงาน

ต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้ งระบุระยะเวลาการดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงแผนอนุรักษ์

พลงังานอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยระยะเวลาของการดาํเนินการ การลงทุน และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการ

ดําเนินการ ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

 

 

 

นอกจากนี ้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและ

ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ

ใช้พลงังาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดงักล่าวทราบอย่างทั่วถึง 



ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานฯ 
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2.7.6 การจดัให้มกีารควบคุมดูแล การตรวจสอบและวเิคราะห์การปฏิบัตติามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งควบคุมดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 

รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดั

การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   

2.7.7 การจดัให้มกีารตรวจติดตาม และประเมนิการจดัการพลงังาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด

การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อย    

ปีละ 1 คร้ังตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ   

2.7.8 การจดัให้มกีารทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน 

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

การจดัการพลงังานตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการเก่ียวกับการจัด

การพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน และการส่งรายงาน  

เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลงังาน โดยผูต้รวจสอบและรับรองท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน

ตามกฎกระทรวงกาํหนดคุณสมบติัของผูข้อรับใบอนุญาต หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต

และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก.7 และส่ง

รายงานดงักล่าวใหแ้ก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในเดือนมนีาคมของทุกปี  เวน้

แต่ในปีท่ีผ่านมานั้น  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาท่ีต้องดาํเนินการจัด

การพลงังาน  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงฯ น้ี จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม นอ้ยกว่า 180 วนั ให้เจา้ของโรงงาน

ควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมนั้น  จดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานของ

ระยะเวลาดงักล่าว  ให้แก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานภายในเดือนมีนาคมของปี

ถดัไป 

 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานจาํนวน 207 ใบอนุญาต ประกอบด้วย 

• ประเภทบุคคลธรรมดา 134 ใบอนุญาต 

• ประเภทนิตบุิคคล 73 ใบอนุญาต 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2561)  
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การจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังานใหก้ระทาํโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อม

แผ่น CD ไฟล์อเิลคทรอนิคส์ ดว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) นําส่งด้วยตนเอง หรือ  

(2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวนัที่ลงทะเบียนเป็นวนัส่งรายงาน 

 

รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดาํเนินการจดัการพลงังานและการส่งรายงานตามท่ีกล่าวไวใ้น   ขอ้ 2.7 ใหศึ้กษา

ไดจ้ากคู่มือการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนด มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานสําหรับโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงจดัทาํโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

2.8 กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานฯ กาํหนดให้มีการจดัตั้งกองทุนข้ึนมากองทุนหน่ึงเรียกว่า 

“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน” ในกระทรวงพลงังาน เพ่ือให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพ่ือ

ช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยสรุปไดด้งัน้ี 

2.8.1 แหล่งเงนิกองทุนฯ   

กองทุนฯ ประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

(2)  เงินท่ีผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และผูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าชเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัรตอ้งนาํส่งเขา้กองทุนฯ 

(3)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า 

(4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 

(5)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศ 

(6)  เงินดอกผลและประโยชนท่ี์เกิดจากกองทุนน้ี 

2.8.2 วตัถุประสงค์ของการใช้เงนิกองทุนฯ  

วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินกองทุนฯ ไวด้งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดาํเนินงานในการอนุรักษ์

พลงังานหรือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

(2)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสาํหรับการลงทุนและดาํเนินงานในการ

อนุรักษพ์ลงังานหรือเพ่ือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการอนุรักษพ์ลงังาน  

(3)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนใหแ้ก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา หรือองคก์รเอกชนใน

เร่ืองต่อไปน้ี   

(3.1)  โครงการทางดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือโครงการท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังาน 
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(3.2)  การคน้ควา้ วิจยั การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันา การส่งเสริมและการอนุรักษ์

พลงังาน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพ์ลงังาน และเก่ียวกบัการกาํหนด

นโยบายและวางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน 

(3.3)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเก่ียวกบัพลงังาน 

(3.4)  โครงการสาธิต หรือโครงการท่ีริเร่ิมใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ขอ้มูล และการประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบัการพฒันาการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน

จากการอนุรักษพ์ลงังาน 

(4)  เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี 

 

2.9 สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีจะตอ้งจดัใหมี้การอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งการจดัใหมี้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และวสัดุท่ีจาํเป็นเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน หรือผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ี

มีประสิทธิภาพสูงหรือวสัดุเพ่ือใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือไดต้ามมาตรา 

๔๐ วรรคหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ขอรับยกเวน้ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามพระราชบญัญติัน้ีไดต้ามมาตรา ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียม

พิเศษการใชไ้ฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกาํกบัดูแลในลกัษณะของค่าปรับท่ีใชเ้ป็นบทลงโทษสาํหรับเจา้ของโรงงาน

ควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไม่ดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความใน

มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมผูน้ั้นตอ้งชาํระเงิน

ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าเขา้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง ทั้งน้ีจะ

ไดก้ล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ 2.10 ต่อไป 

(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานตามพระราชบัญญติัน้ี 

(มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งน้ี เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัประการหน่ึงของการจดัตั้งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังานข้ึนมากเ็พ่ือใชเ้ป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนใหแ้ก่เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมใน

การดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๒๕ 

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานหรือเจา้ของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหมี้การอนุรักษ์

พลงังาน แต่ตอ้งการจะดาํเนินการใหมี้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชห้รือระบบควบคุมการทาํงานของ

ตนเองเพ่ือทาํการอนุรักษพ์ลงังาน ใหมี้สิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือไดเ้ช่นเดียวกนั 
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2.10 การชําระค่าธรรมเนียมพเิศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์ 

 

นอกเหนือจากมาตรการกาํกบัดูแลโดยมีบทลงโทษในลกัษณะของค่าปรับแลว้  พระราชบญัญติัน้ียงัมีการ

กาํหนด “ค่าธรรมเนียมพเิศษการใช้ไฟฟ้า” ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไม่ดาํเนินการ

อนุรักษพ์ลงังานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) ตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 

ทั้งน้ี  ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าดงักล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ตามปริมาณ

ไฟฟ้าท่ีซ้ือหรือไดม้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอตัราท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานกาํหนดข้ึนโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง 

เม่ือมีกรณีท่ีตอ้งดาํเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า  ใหอ้ธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังานมีหนงัสือแจง้ใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

พิเศษการใชไ้ฟฟ้าทราบ  และใหภ้าระการชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ของเดือน

ถดัไปนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากอธิบดี  โดยใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผูจ้ดัเกบ็ค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีซ้ือหรือ

ไดไ้ปจากตนพร้อมกบัการจดัเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจาํเดือน และนาํส่งกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้าตามมาตรา ๔๔ 

ในระหว่างท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า   ใหค้ณะกรรมการ

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานพิจารณาระงบัสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชัว่คราวได ้หรือใหร้ะงบั  หรือลดการใหก้ารส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็น

การชัว่คราวในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดงักล่าวไดรั้บการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แลว้ได้

ตามท่ีเห็นสมควรตามมาตรา ๔๕ 

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหช้าํระค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า 

หากไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้ใหอุ้ทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ

แจง้ โดยการอุทธรณ์ดงักล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบงัคบัตามกฎหมาย เวน้แต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการ

ทุเลาการบงัคบัตามกฎหมายนั้นไวช้ัว่คราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งน้ี รัฐมนตรีตอ้งพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จ

โดยเร็ว และคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุดตามมาตรา ๕๒ 
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2.11 บทกาํหนดโทษ 
 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ  เป็นกฎหมายท่ีเนน้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม   แต่อยา่งไรกต็าม  เพ่ือใหพ้ระราชบญัญติัมีสภาพบงัคบั  จึงตอ้งมีบทกาํหนดโทษใน

ลกัษณะของค่าปรับสาํหรับผูท่ี้ไม่ดาํเนินการตามกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการท่ีเจา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุมไม่ดาํเนินการจดัการพลงังานตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  การไม่แจง้แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ

ด้านพลังงาน   รวมถึงการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการ

ตรวจสอบฯ อนัเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอ่ืนๆ สาํหรับบทกาํหนดโทษของผูท่ี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัและกฎหมายลาํดบัรองของพระราชบญัญติัน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะของการกระทําความผดิ บทลงโทษ 

1. เจา้ของโรงงานควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือเหตุผลใน 

การมีคาํขอใหอ้ธิบดีผ่อนผนัการท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

น้ีตามมาตรา ๘ วรรคสาม อนัเป็นเทจ็   

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ (มาตรา ๕๓) 

2. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผูใ้ดไม่

ปฏิบติัตามคาํสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ท่ีสั่ง

ให้ผูน้ั้นแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบให้

การอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

(มาตรา ๕๔) 

3. เจา้ของโรงงานควบคุม เจา้ของอาคารควบคุม หรือผูรั้บผิดชอบ 

ดา้นพลงังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน

มาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อนัไดแ้ก่ กฎกระทรวงในเร่ืองต่างๆ 

ดงัน้ี 

 - การกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานให ้

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั 

- การกาํหนดใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานประจาํในโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกาํหนดคุณสมบติัและ 

หนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 

บาท (มาตรา ๕๕) 

4. ผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน การ

ใช้พลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวสัดุหรือ

อุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใ้ดรายงาน

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน 

หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ (มาตรา ๕๖) 
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ลกัษณะของการกระทําความผดิ บทลงโทษ 

ผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อนัเป็นเท็จ

หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง 

 

5. ผูใ้ดไม่ส่งเงินเขา้กองทุนหรือส่งเงินเขา้กองทุนไม่ครบตาม

จาํนวนท่ีตอ้งส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖หรือมาตรา ๓๗ 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 

ปี  หรือปรับตั้ งแต่  100,000  บาทถึง 

1,000,000  บาท หรือทั้ งจําทั้ งปรับ 

(มาตรา ๕๘) 

6. ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๔๗ (๒) 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

(มาตรา ๖๐) 
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สรุปเน้ือหาวชิา 

1. จนถึงปัจจุบนั พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานไดมี้การประกาศบงัคบัใชแ้ลว้ 2 ฉบบั คือ 

พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 

2. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดผ้่านการพิจารณาจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติ

และไดมี้พระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2535 โดยมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2535 

3. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 

4 ธนัวาคม 2550 และใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนด 180 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผล

ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 

4. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ประกอบดว้ยบทบญัญติัทั้งส้ิน 9 หมวด 

5. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือกํากบัดูแล ส่งเสริม และ

สนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดาํเนินการอนุรักษ์พลงังานด้วยการผลิตและใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการผลติเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานข้ึนในประเทศและใหมี้

การใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

6. โรงงานหรืออาคารใดจะเขา้ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่  ย่อมเป็นไปตามท่ีพระราช

กฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้

กาํหนดไว ้

7. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึงโรงงานหรืออาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูจ้าํหน่ายพลงังานให้ใช้

เคร่ืองวดัไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกนัมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวตัต์ 

หรือ 1,175 กิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไป หรือโรงงานหรืออาคารท่ีใชไ้ฟฟ้าจากระบบของผูจ้าํหน่ายพลงังาน 

และพลงังานความร้อน หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหน่ึง

หรือรวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่า

พลงังานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ลา้นเมกะจูลข้ึนไป 

8. การคาํนวณปริมาณการใชพ้ลงังาน  กรณีไฟฟ้า ให้คาํนวณปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวตัตช์ัว่โมง

แลว้คูณดว้ย 3.60 

9. กรณีความร้อนจากไอนํ้า ใหค้าํนวณปริมาณความร้อนจากไอนํ้าเป็นพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่า  

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

กรณีพลงังานส้ินเปลืองอ่ืน ให้คาํนวณปริมาณความร้อนจากพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนเป็นพลงังานไฟฟ้า

เทียบเท่า 

Ef = F x HHV x eff. 
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10. การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 7 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

(2)  การป้องกนัการสูญเสียพลงังาน 

(3)  การนาํพลงังานท่ีเหลือจากการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 

(4)  การเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอีกประเภทหน่ึง 

(5)  การปรับปรุงการใชไ้ฟฟ้าดว้ยวิธีปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้า การลดความตอ้งพลงัไฟฟ้าสูงสุด

ในช่วงความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของระบบการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัภาระและวิธีการอ่ืน 

(6)  การใชเ้คร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทาํงานและวสัดุท่ีช่วยใน

การอนุรักษพ์ลงังาน 

(7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

11. การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแ้ก่ การดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 7 ขอ้ดงัต่อไปน้ี  

(1)  การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 

(2)  การปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

(3)  การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวสัดุก่อสร้างนั้นๆ 

(4)  การใชแ้สงสวา่งในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5)  การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร 

(6)  การใชร้ะบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

(7)  การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

12. อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานมีอาํนาจออกคาํสั่งให้เจา้ของโรงงานหรืออาคาร

ควบคุมรายใดแจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน  และใหเ้จา้ของรายนั้นปฏิบติัตามภายใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีไดรั้บคาํสัง่นั้น 

13. ในกรณีท่ีเจา้ของโรงงานหรืออาคารควบคุมใชพ้ลงังานตํ่ากว่าขนาดหรือปริมาณท่ีกาํหนดท่ีจะเป็นโรงงาน

หรืออาคารควบคุม และจะใชพ้ลงังานในระดบัดงักล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน สามารถ

ขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามกฎหมายและรอหนงัสือแจง้ผลจากอธิบดี 

14. หากไม่เห็นดว้ยกบัหนงัสือแจง้ผลดงักล่าวในขอ้ 13 ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้และคาํวินิจฉยัของรัฐมนตรี

ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

15. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมมีหนา้ท่ี 3 ขอ้คือ  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจดัใหมี้

การจดัการพลงังานและปฏิบติัตามคาํสัง่ของอธิบดี 

16. ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทาํงานในโรงงานหรืออาคารอยา่งนอ้ย 3 ปี 

โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 

(2)  เป็นผูไ้ดรั้บปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

ตามการรับรองของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม 
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(3)  เป็นผูส้ําเร็จการฝึกอบรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวตัถุประสงค์คลา้ยคลึงกนัท่ี

อธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(4)  เป็นผูส้าํเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสท่ีอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษพ์ลงังานใหค้วามเห็นชอบ 

(5)  เป็นผูท่ี้สอบไดต้ามเกณฑ์ท่ีกาํหนดจากการจดัสอบผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงจดัโดยกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

17. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีใชเ้คร่ืองวดัไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุด

รวมกนัมีขนาดตํ่ากวา่  3,000  กิโลวตัต ์หรือ 3,530 กิโลโวลตแ์อมแปร์ หรือมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังาน

ความร้อนจากไอนํ้า หรือพลงังานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจ้าํหน่ายพลงังานหรือของตนเอง อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

รวมกนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคมของปีท่ีผา่นมา มีปริมาณพลงังานทั้งหมดเทียบเท่าพลงังาน

ไฟฟ้าตํ่ากวา่ 60 ลา้นเมกะจูล ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอยา่งนอ้ย 1 คน 

18. หากมีการใชเ้กินปริมาณท่ีกาํหนดในขอ้ 17  ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไม่น้อยกว่า 2 คน โดย

อย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้  (4) หรือ (5) สาํหรับผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานจาํนวนท่ีเหลือตอ้งมี

คุณสมบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 5 ประการท่ีกาํหนดในขอ้ 16 

19. ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (1)  บาํรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานเป็นระยะๆ  

 (2)  ปรับปรุงวิธีการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน 

 (3)  ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมในการจดัการพลงังาน  

 (4)  ช่วยเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมปฏิบติัตามคาํสัง่ของอธิบดี 

20. เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งแจง้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานต่ออธิบดีกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

21. กรณีท่ีไม่สามารถจดัให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามหัวขอ้ (4) หรือ (5) ภายใน 180 วนั 

ตามท่ีกาํหนดได ้โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม ให้เจา้ของ

โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนงัสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอขยายระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดี

และใหอ้ธิบดีมีอาํนาจอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 

22. ในกรณีท่ีตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ 1 คนเม่ือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานพน้จากหนา้ท่ีใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุม  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานขึ้นแทนภายใน 90 วันนบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้น

พลงังานเดิมพน้จากหนา้ท่ี และแจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัที 

23. ในกรณีท่ีตอ้งมีผูรั้บผิดชอบอย่างนอ้ย  2  คนเม่ือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโสพน้จากหนา้ท่ีให้เจา้ของ

โรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม  จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาวุโส ขึน้แทนภายใน 180 วัน 

นบัแต่วนัท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานเดิมพน้จากหนา้ท่ี และแจง้ใหอ้ธิบดีทราบโดยทนัทีกรณีท่ีไม่สามารถ

จดัไดต้ามกาํหนด ให้เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมนั้น มีหนงัสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอ

ขยายระยะเวลาดงักล่าวต่ออธิบดี และใหอ้ธิบดีมีอาํนาจอนุมติัใหข้ยายระยะเวลาต่อไปไดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่

วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
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24. การจัดการพลงังานให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.  2552 

25. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานข้ึนมาคณะ

หน่ึง ซ่ึงข้ึนตรงต่อเจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกาํหนดโครงสร้าง อาํนาจ

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน โดยจดัทาํเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้

ทราบทัว่กนั 

26. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานอยา่งนอ้ยตอ้งมีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ดาํเนินการจดัการพลงังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และวิธีการจดัการพลงังานของ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(2)  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้ งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสํานึก ของ

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)  ควบคุมดูแลใหก้ารจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน  

(4)  รายงานผลการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังานตามนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน

ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

(5)  เสนอแนะเก่ียวกับการกาํหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวิธีการจัดการพลงังานให้

เจา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของอาคารควบคุมทราบ 

(6)  สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมในการดาํเนินการตามกฎกระทรวงน้ี 

27. การประเมินสถานภาพเบ้ืองตน้  โดยพิจารณาจากการดาํเนินงานดา้นพลงังานท่ีผ่านมา  เพ่ือให้ทราบถึง

สถานภาพการจดัการพลงังานขององคก์รท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  มีจุดอ่อน หรือจุดแขง็ในดา้นใด  และนาํขอ้มูล

ท่ีได้มาเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ ง ทิศทางและแผนดําเนินการจัด

การพลงังานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป 

28. ในการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบ้ืองตน้นั้น  ใหค้ณะทํางานด้านการจัดการพลังงานใชต้าราง

ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ซ่ึงคณะทํางานฯ จะต้องทําการประเมิน

องค์ประกอบที่สําคัญ 6 ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 

ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพนัธ์  และการลงทุน โดยตอ้งประเมินแต่ละองคป์ระกอบอยา่งเป็นกลาง

เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลงังานท่ีเป็นจริงในปัจจุบันได้มากท่ีสุด หลงัจากนั้นจึงกําหนด

เป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วนเพ่ือกาํหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพ์ลงังานต่อไป   

29. นโยบายอนุรักษพ์ลงังานดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ความระบุว่าการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินงานของเจา้ของโรงงานควบคุมหรือ

เจา้ของอาคารควบคุม 

(2)  นโยบายอนุรักษพ์ลงังานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและปริมาณพลงังานท่ีใชใ้นโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมนั้น 



ตอนที่ 1 บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานฯ 
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(3)  การแสดงเจตจาํนงท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง 

(5)  แนวทางในการจดัสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามวิธีการจดัการพลงังาน

นอกจากน้ี เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์

พลงังานท่ีจดัทาํข้ึน 

30. การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน ใหท้าํการตรวจสอบและประเมินการใชพ้ลงังานท่ีมีนยัสาํคญัทุก

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเร่ิมตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการ

ผลิตและการบริการ และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้

พลงังานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพ่ือนาํไปสู่การประเมินการใชพ้ลงังานในระดบัองคก์ร ระดบั

ผลิตภณัฑ ์หรือการบริการ และระดบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

31. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การกาํหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังาน

ท่ีประสงค์จะให้ลดลง โดยกําหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิมหรือกําหนดระดับของการใช้

พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงแผน

อนุรักษพ์ลงังานอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยระยะเวลาของการดาํเนินการ การลงทุน และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

จากการดาํเนินการ 

32. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีแผนการฝึกอบรมและจดัให้มีกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขา้ร่วมฝึกอบรมและ

ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกใหเ้กิดความตระหนกัถึงผลกระทบจาก

การใชพ้ลงังาน และเผยแพร่ใหบุ้คลากรดงักล่าวทราบอยา่งทัว่ถึง 

33. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดาํเนินการตามแผนอนุรักษ์

พลงังาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบติัตามเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลงังานท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน 

34. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัใหมี้การตรวจติดตาม และประเมินผลการจดัการพลงังาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

35. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ของการจดัการพลงังานตามช่วงเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเหมาะสมเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

36. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน

โดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึน้ทะเบียนไวก้บักรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

37. เจา้ของโรงงานควบคุมและเจา้ของอาคารควบคุมตอ้งส่งรายงานดงักล่าวให้แก่อธิบดีกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานภายในเดือนมนีาคมของทุกปี 

38. ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจํานวน 207 ใบอนุญาต ประกอบดว้ย บุคคล

ธรรมดา 134 ใบอนุญาต และนิติบุคคล 73 ใบอนุญาต (ข้อมูล ณ วนัที่ 16 มกราคม 2561) 

39. การจดัส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน  ให้กระทาํโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ 

พร้อมแผ่น CD ไฟล์อเิลคทรอนิคส์โดยนาํส่งดว้ยตนเอง หรือจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ โดยให้

ถือวนัท่ีลงทะเบียนเป็นวนัส่งรายงาน 
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40. พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานฯ กาํหนดใหมี้การจดัตั้งกองทุนข้ึนมากองทุนหน่ึงเรียกว่า 

“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน” ในกระทรวงพลงังานเพ่ือให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพ่ือ

ช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดาํเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

41. กองทุนฯ ประกอบดว้ยเงินและทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 

(1)   เงินโอนมาจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

(2)  เงินท่ีผูผ้ลิต ผูน้าํเขา้และผูจ้าํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าชเพ่ือใชใ้นราชอาณาจกัรตอ้งนาํส่งเขา้กองทุน 

(3)   เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใชไ้ฟฟ้า 

(4)   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 

(5)   เงินหรือทรัพย์สินท่ีไดรั้บจากภาคเอกชนทั้ งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือ

องคก์ารระหวา่งประเทศ 

(6)  เงินดอกผลและประโยชนท่ี์เกิดจากกองทุนน้ี 

42. เจา้ของโรงงานควบคุมแห่งใดแจง้รายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคาํขอใหอ้ธิบดีผ่อนผนัการท่ีตอ้งปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัน้ีอันเป็นเท็จตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกนิ 150,000 บาท หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ 

43. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามคาํสั่งของอธิบดีท่ีสั่งให้ผูน้ั้นแจ้ง

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานเพ่ือตรวจสอบให้การอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงตอ้งระวางโทษปรับไม่เกนิ 50,000 บาท 

44. เจา้ของโรงงานควบคุม เจา้ของอาคารควบคุม หรือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง

ในเร่ืองการกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือเจา้ของ

อาคารควบคุมตอ้งปฏิบติั ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกนิ 200,000 บาท 

45. เจา้ของโรงงานควบคุม เจา้ของอาคารควบคุม หรือผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง

ในเร่ือง ตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน ใหค้รบคุณสมบติัและหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานตอ้ง

ระวางโทษปรับไม่เกนิ 200,000 บาท 

46. ผูรั้บใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน การใชพ้ลงังานในเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ และ

คุณภาพวสัดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน  ผูใ้ดรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง  อนัเป็นเท็จ

หรือไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

47. ผูใ้ดไม่ส่งเงินเขา้กองทุนหรือส่งเงินเขา้กองทุนไม่ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งส่งต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 

เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 

48. ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่พนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา ๔๗ (๒) ตอ้ง

ระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
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