สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรู้ เบื้องต้ นด้ านพลังงานและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงาน
บทที่ 1 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านพลังงาน (Fundamental of energy)
1.1 บทนํา
1.2 สถานการณ์พลังงาน (Energy Situation)
1.2.1 สถานการณ์พลังงานโลก
1.2.1.1 การขยายตัวของจํานวนประชากร
1.2.1.2 ปริ มาณการใช้และความต้องการใช้พลังงานในอนาคต
1.2.1.3 ปริ มาณแหล่งพลังงานสํารองของโลก
1.2.1.4 ผลกระทบจากการใช้พลังงานและภาวะโลกร้อน
1.2.2 สถานการณ์พลังงานประเทศไทย
1.2.2.1 การใช้ไฟฟ้า
1.2.2.2 การใช้พลังงานแยกตามสาขาเศรษฐกิจ
1.3 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน (Basic knowledge of energy)
1.3.1 ความหมายและประเภทของพลังงาน
1.3.2 รู ปแบบและหน่วยวัดพลังงาน
1.3.3 การแปลงหน่วยปริ มาณพลังงานของเชื้อเพลิง
1.4 ต้นทุนด้านพลังงานของโรงงาน (Energy cost of factory)
1.5 ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
1.5.1 ดัชนีช้ ีวดั ประสิ ทธิ ภาพพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption;
SEC)
1.5.2 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หรื อระบบ
1.5.2.1 หม้อไอนํ้า
1.5.2.2 ระบบทําความเย็น
1.5.2.3 มอเตอร์
1.6 ลักษณะการใช้และแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.1 การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
1.6.2.1 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์หลักด้านไฟฟ้า
1.6.2.2 แนวทางการประหยัดพลังงานในอุปกรณ์หลักด้านความร้อน
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บทที่ 2 พระราชบัญญัติการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม (Energy Conservation Act: Designated Factory & Building)
2.1 บทนํา
2.2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ
2.3 ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
2.4 การอนุ รักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
2.4.1 การอนุ รักษ์พลังงานในโรงงาน
2.4.2 การอนุ รักษ์พลังงานในอาคาร
2.4.3 สิ ทธิ ในการขอผ่อนผันการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม
2.4.4 การอนุ รักษ์พลังงานในเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์และส่ งเสริ มการใช้วสั ดุหรื อ
อุปกรณ์เพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน
2.5 หน้าที่ของโรงงานและอาคารควบคุม
2 .6 การจัดให้มีผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.1 คุณสมบัติของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.2 จํานวนของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.3 หน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.4 การแจ้งการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.6.5 การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
2.7 การจัดการพลังงาน
2.7.1 การจัดให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
2.7.2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
2.7.3 การกําหนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงาน
2.7.4 การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงาน
2.7.5 การจัดให้มีการกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุ รักษ์พลังงาน
2.7.6 การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตาม
เป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
2.7.7 การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
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2.7.8 การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัด
การพลังงาน
2.7.9 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
2.8 กองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
2.8.1 แหล่งเงินกองทุนฯ
2.8.2 วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ
2.9 สิ ทธิการขอรับการส่ งเสริ มและช่วยเหลือจากกองทุนฯ
2.10 การชําระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์
2.11 บทกําหนดโทษ
บทที่ 3 การจัดการพลังงาน (Energy Management)
3.1 บทนํา
3.1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการพลังงาน
3.1.2 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
3.1.3 คํานิยาม
3.1.4 เค้าโครงการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ
3.2 ระบบการจัดการพลังงาน
3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึ กอบรมและกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน
3.2.6 ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายและแผนการอนุ รักษ์พลังงาน
3.2.7 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
3.2.8 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัด
การพลังงาน
3.3 การบูรณาการสู่ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
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บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน (Energy Management Report)
4.1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
4.2 การประเมินสถานการณ์จดั การพลังงานเบื้องต้น
4.3 นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน
4.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
4.5 การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
4.6 การดําเนิ นการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
ตามเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
4.7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
4.8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงานอนุ รักษ์พลังงาน
4.9 ภาคผนวก
4.10 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
ก.1 พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ก.2 พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ก.3 พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘
ก.4 พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐
ก.5 กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รักษ์พลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.6 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.7 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูข้ อรับใบอนุ ญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุ ญาต และการอนุ ญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕
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ก.8 ประกาศกระทรวง เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ก.9 แบบฟอร์ มรายงานการจัดการพลังงาน

ภาคผนวก ข. กฎกระทรวงและหนังสื อที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ข.1 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจํานวนผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ข.2 หนังสื อแจ้งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
ข.3 หนังสื อรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบตั ิงานใน
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
ข.4 หนังสื อรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จากการปฏิบตั ิงานใน
โรงงาน/อาคาร ที่มิใช่เป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุม
ข.5 ตัวอย่างหนังสื อแจ้งการพ้นหน้าที่ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
(ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่กฎกระทรวงฯ ใช้บงั คับ)
ภาคผนวก ค. กรณี ศึกษาการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จ
(Successful Case Study)
ภาคผนวก ง. คู่มือและรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ง.1 คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ง.2 รายการตรวจสอบ (Checklist) การดําเนิ นงานจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
ภาคผนวก จ. ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงตามประกาศของ พพ.

