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๑. คํานําและโครงสรางของกฎหมาย
เนื่ องจากความตองการใชพ ลัง งานเพื่อตอบสนองการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสัง คมของ
ประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศ
ไวใชตามความตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการ
ใช พลังงานอยา งประหยั ดและมีป ระสิท ธิภาพ ตลอดจนการกอ ใหเ กิดการผลิ ตเครื่องจั กรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้น ภายในประเทศนั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานให
บรรลุเป าหมายได ดวยเหตุนี้ก รมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษพ ลังงาน (พพ.) จึงไดยกรา งกฎหมาย
สงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมา เพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการ
ใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักร
และอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรัก ษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่ องจักรอุปกรณที่มีป ระสิทธิ ภาพสูง
หรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ในทา ยที่สุด “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
๒๕๓๕” ก็ไดผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและไดมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕
อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติก ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญั ติ
บางประการไมเหมาะสมกับ สภาวการณใ นปจ จุบัน ฝายนิติ บัญ ญัติจึ งเห็นสมควรแกไขเพิ่ มเติมบทบัญ ญัติ
ดังกลาวเพื่ อใหสามารถกํ ากั บและสงเสริม การใชพ ลังงานการอนุ รัก ษพ ลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บ รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจน
การมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั งคม จึ งไดตรา “พระราชบั ญ ญั ติ การส ง เสริมการอนุรั กษ พลั ง งาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใชบังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหมี
ผลใชบังคั บเมื่อ พนกํ าหนด ๑๘๐ วันนั บแตวันประกาศในราชกิจ จานุเบกษา ซึ่ งมี ผลใชบัง คับตั้งแตวันที่ ๑
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป

๒
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคหลักอยู ๓ ประการดังนี้
(๑) เพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหผูที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายมี
การอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
(๒) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
วัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นใชในประเทศ และใหมีการใชอยางแพรหลาย
(๓) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ตองดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ประกอบดวย
บทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้
บทบัญญัติทั่วไปและคํานิยามศัพท

(มาตรา ๑-๖)

หมวด ๑ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖)
หมวด ๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒)
หมวด ๓ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริม
การใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๓)
หมวด ๔ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙)
หมวด ๕ มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ (มาตรา ๔๐-๔๑)
หมวด ๖ คาธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖)
หมวด ๗ พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๔๗-๔๙)
หมวด ๘ การอุทธรณ (มาตรา ๕๐-๕๒)
หมวด ๙ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑)
รายละเอี ย ดของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบั บ แก ไ ข
เพิ่มเติม) อยูในภาคผนวก ก
ในการนี้ กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรัก ษพ ลัง งานจึ งไดจัด ทํา คําอธิ บายการปฏิ บัติต าม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) สําหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมขึ้ นเพื่ อให สอดคลอ งกั บพระราชบัญญั ติและกฎหมายลํ าดั บรองที่ ไดปรั บปรุ งแกไขใหม ทั้ งนี้
เพื่ อ ใหเจา ของโรงงานควบคุมและเจ า ของอาคารควบคุม ตลอดจนผูที่เกี่ ยวขอ ง ไดเ ขาใจถึ งแนวทางการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบั บ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
มีวั ตถุประสงคหลั กเพื่อกํากับดูแล สง เสริม และสนับสนุ นให “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม”
ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อสงเสริมและ
สนับ สนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจัก รหรื ออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสง เสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานขึ้นในประเทศและใหมีการใชอยางแพรหลาย ฉะนั้น กลุมเปาหมายที่รัฐมุงเขาไปกํากับ
ดูแล สงเสริม และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย ๓
กลุมดังนี้
(๑) โรงงานควบคุม
(๒) อาคารควบคุม
(๓) ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน
ดวยเหตุ นี้ พระราชบั ญญัติการสงเสริมการอนุรักษพ ลัง งาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
จึงบังคับใชกับกลุมเปาหมายเพียง ๓ กลุมที่กลาวมาขางตนเทานั้น
ในสว นของกลุม โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ อยูภ ายใตบังคั บของพระราชบัญญั ติฯ นั้น
จะมุงเนนโรงงานและอาคารที่มี การใชพลั งงานในปริมาณมากและมีศั กยภาพพรอมที่ จะดํ าเนิ นการอนุ รักษ
พลั ง งานได ทั น ที ทั้ ง นี้ โรงงานหรื อ อาคารใดจะเข า ข า ยเป น โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม หรื อ ไม
ยอมเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ไดกําหนดไว ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอ ๓
ในสวนของกลุ มผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่ องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรือ
อุปกรณเพื่อ การอนุรักษพลังงานนั้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนช วยเหลือทางการเงินเพื่อ ใหมีการผลิตหรือจํา หนา ย
เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ และวัสดุเหลา นี้ จํ า หนา ยใหแ ก ป ระชาชนอยา งแพร หลายและมีราคาถู ก ซึ่งจะชว ยให
ประชาชนทั่วไปลดการใชพลังงานลงได ทั้งนี้ การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ
การใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยา งใด เป นเครื่องจักรหรื อ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนด
เปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดเครื่อ งปรั บอากาศที่มีป ระสิท ธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวง
กําหนดตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกําหนดหมอ หุงข าวไฟฟาที่มีป ระสิทธิภาพสูง
พ.ศ.๒๕๕๒ เป นตน และเชนเดี ยวกัน การกําหนดวัสดุ หรื ออุ ปกรณเพื่ อการอนุรัก ษพลังงานตามประเภท
คุ ณ ภาพและมาตรฐานอย า งใดเป น วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานที่ อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ ของ
พระราชบัญญัติ นี้ ยอมเป นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได กํา หนดเปน เรื่ องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดกระจก
เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตน

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผูที่มีหนา ที่ตองดํา เนิน การอนุรั กษ พลังงานตามพระราชบั ญญั ติก ารสงเสริม การอนุ รัก ษพ ลังงาน
พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกวา “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลวแตกรณี
โดยจะเน น ไปที่โรงงานและอาคารที่มีก ารใชพลังงานในปริ มาณมากและมีศัก ยภาพพร อมที่จ ะดํา เนิน การ
อนุ รั ก ษ พ ลั งงานไดทั น ที ทั้ง นี้ ลัก ษณะของโรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ มย อ มเป น ไปตามที่พ ระราช
กฤษฎีก ากํ า หนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีก ากํ า หนดอาคารควบคุ ม พ.ศ.๒๕๓๘
ไดกําหนดไว ดังนี้
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติ ม) ซึ่งโรงงาน
หรืออาคารที่เขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น จะตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้
(๑) เปนโรงงานหรืออาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตต หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลทแอมแปร
ขึ้นไป หรือ
(๒) เปนโรงงานหรืออาคารที่ใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผู
จํา หนายพลังงาน หรือ พลัง งานสิ้น เปลือ งอื่ นจากผูจําหน ายพลัง งานหรือของตนเอง อย างใดอยา งหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแต ๒๐ ลานเมกะจูลขึ้นไป
อยางไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแมมีลักษณะการใชพลังงานเขาขายเปนอาคารควบคุมตามที่
กลา วมาขางตน แตพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ไ ดกําหนดยกเวนไวไมให อาคาร
ดังตอไปนี้เปน อาคารควบคุม ซึ่งไดแก อาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตา งประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวา งประเทศหรื อที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้น ตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการ
ศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
สําหรับการคํานวณปริมาณการใชพลังงานตาม (๒) ขา งตนใหคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้
(๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย ๓.๖๐
(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา
โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป

๕
hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปนเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ํา
(steamtable) ทั่วไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ํา ที่อุ ณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดัน หนึ่งบรรยากาศ
ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริ มาณไอน้ํ าที่ใ ช หนวยเปนตั น/ป ดู จากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํ าของอาคารหรือ
โรงงาน
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใชคา
๐.๔๕
(๓) กรณี พ ลังงานสิ้ น เปลื อ งอื่ น ให คํา นวณปริ มาณความร อ นจากพลังงานสิ้ น เปลื อ งอื่ น เป น
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา
หนวยเปนเมกะจูล/ป
F

หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนักหรือปริมาตรตอป

HHV

หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชหนวย
เปนเมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร

eff.

หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา
ในที่นี้ใชคา ๐.๔๕

ในกรณีที่ไมมีคาความรอ นสูงจากผูจํา หนาย ใหใชความร อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานกําหนด
รายละเอี ยดของพระราชกฤษฎีก ากํ า หนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีก า
กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลําดับ

๔. การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดการ
ดําเนิน การเพื่ อการอนุรั กษพลัง งานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่อ งจั ก รหรือ อุปกรณ และ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานไว ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในสวนผูปฏิบัติ
และผูกํากับดูแลมี ความเขาใจชัดเจนตรงกั นวาการดําเนินการอยา งใดที่ถื อวาเปนการอนุรักษพลัง งานตาม
กฎหมายนี้ ซึ่งไดแก

๖
๔.๑ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
การอนุรักษพลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง
(๒) การปองกันการสูญเสียพลังงาน
(๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
(๔) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองพลัง
ไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการ
อื่น
(๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและ
วัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
อนึ่ ง เพื่ อ ประโยชน ในการอนุ รั ก ษพ ลัง งานในโรงงานควบคุ ม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง
ไดกําหนดใหรัฐ มนตรีว าการกระทรวงพลังงานโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแหงชาติ มี
อํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตอง
ปฏิบัติ
(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน
ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีเ หตุอั น สมควรใหอ ธิบ ดีก รมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลั ง งานมี อํ า นาจออกคํ า สั่ง ให เจ า ของโรงงานควบคุ ม รายใดแจ ง ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การใชพ ลั ง งานเพื่ อ
ตรวจสอบใหก ารอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลัก เกณฑและวิธีการที่กํา หนดในกฎกระทรวงที่ ออก
โดยรัฐมนตรี วาการกระทรวงพลังงาน และใหเ จาของโรงงานควบคุมรายนั้น ปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗
๔.๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร
การอนุรักษพลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
(๒) การปรับอากาศอยา งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
(๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ
กอสรางนั้นๆ
(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร
(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรัก ษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง มาตรา
๑๙ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํา นาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กํา หนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่ จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตอ งมีก าร
ออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ
พลังงาน
รายละเอียดของกฎกระทรวงกํา หนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยูในภาคผนวก ง
ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวขางตน มาตรา ๒๐ กําหนดวา ถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวา ดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็ นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวง
ดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา อาคารที่ เขาลักษณะเป นอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมีพระราช
กฤษฎีก าใช บังคั บกฎหมายว าดว ยการควบคุมอาคารก็ต าม ให ถือว าอยู ในบัง คับแหง กฎหมายว าดวยการ
ควบคุมอาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘
นอกจากนี้ เพื่ อ ประโยชน ในการอนุ รั ก ษพลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง
กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ
(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคารควบคุม
แตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรใหอธิบ ดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรัก ษ
พลัง งานเปนไปตามมาตรฐาน หลั กเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวงที่ ออกโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน และใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้ น
ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

ควบคุม

๔.๓ สิ ทธิใ นการขอผอ นผั นการปฏิ บัติ ตามพระราชบั ญญัติ ฯ ของโรงงานควบคุม และอาคาร

ในกรณีที่เจา ของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรื อ
ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๖ เดือน เจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดี
กรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ พลัง งานผอนผันการที่ ตองปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัตินี้ ตลอดเวลา
ดังกลาวได และในกรณี ที่มีคํา ขอดังกลาวใหอธิบดี พิจ ารณาผอนผั นหรือ ไมผอนผั นและมีหนังสือแจ งผลให
เจ า ของโรงงานควบคุมหรื อ เจ า ของอาคารควบคุ มทราบโดยเร็ ว ตามมาตรา ๘ วรรคสามหรื อ มาตรา ๑๘
ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แลวแตกรณี
เมื่ อเจา ของโรงงานควบคุม หรือเจ าของอาคารควบคุม ไดรับ หนังสื อแจงผลแลว ไมเ ห็น ดวยกั บ
หนังสือแจงดังกลาว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานภายใน ๓๐ วัน นั บ แตวัน ที่ไ ดรั บแจ ง ในกรณี เ ชน ว า นี้ใหก รมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลังงานรอการดํา เนิ นการไวก อนจนกวา จะมีคํ าวิ นิจ ฉัยของรัฐมนตรีแ ละแจ งคํ า วินิ จฉัยใหเ จ าของโรงงาน
ควบคุ มหรือ เจ าของอาคารควบคุ มซึ่งเปน ผูยื่นคํา รอ งทราบแลวตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐ มนตรี ตองพิจ ารณา
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒
หากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช
พลังงานต่ํากวา ขนาดหรือ ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีก าฯ อัน เปนเท็จ เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจา ของอาคารควบคุมดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙
๔.๔ การอนุรักษ พลังงานในเครื่ องจักรหรือ อุปกรณและส งเสริ มการใช วัส ดุห รือ อุป กรณเ พื่อ
การอนุรักษพลังงาน
สําหรับการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานนั้น พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ไมไดกําหนดการดําเนินการเพื่อ
การอนุรัก ษพลั งงานไว แตเพื่ อประโยชนในการอนุรั กษพ ลัง งานในเครื่อ งจั กรหรืออุ ปกรณ รวมทั้ง ใหมี การ
สงเสริมการใชวัสดุ หรืออุปกรณ เพื่อการอนุรักษพลั งงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ
(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
(๓) กําหนดวัสดุหรืออุ ปกรณเพื่ อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน
(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กํา หนดวา ผูผ ลิต และผูจํ าหนา ยเครื่ องจั กรหรื ออุ ปกรณ หรือ
วัสดุหรื อ อุ ป กรณ เพื่ อ การอนุ รั ก ษพ ลังงานที่มีป ระสิทธิ ภาพสูง ตาม (๒) หรื อ (๓) ยอ มมีสิทธิขอรั บ การ
สงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ได

๕. หนาที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได
กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง โดย
มีจํา นวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุ ณสมบัติ หนาที่ และจํ านวนของผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๖ ตอไป
(๒) จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๗ ตอไป
(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แลวแตกรณี
ที่สั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐
๖. การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
การจัดให มีผู รับผิดชอบด านพลั งงานประจํ าในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมแตละแหง มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหเปนไปอยา งมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ จํานวน หนาที่ การแจงการแตงตั้ง และการแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นั้น เป นไปตามกฎกระทรวงกํา หนดคุณสมบั ติ หนาที่ และจํา นวนของผูรับ ผิดชอบดา นพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒
ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
๖.๑ คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอย ๓ ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม
(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ
(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ
(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
การรับ รองผลงานดา นการอนุรั กษ พลังงานของเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจา ของอาคาร
ควบคุมตามขอ (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
๖.๒ จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เจ าของโรงงานควบคุมหรื อ เจ าของอาคารควบคุมต องจั ดใหมี ผูรั บผิดชอบดานพลังงาน
ประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติดังตอไปนี้

๑๑
(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับ อนุมัติจากผูจําหนายพลั งงาน
ให ใ ชเ ครื่ อ งวัด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ดตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ดเดี ยวหรื อ หลายชุด รวมกั น มี ข นาดต่ํา กว า ๓,๐๐๐
กิโลวัตต หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแ อมแปร หรือ มีก ารใชพลังงานไฟฟ า พลังงานความร อนจากไอน้ํ า หรื อ
พลังงานสิ้น เปลือ งอื่น จากผูจํา หน า ยพลัง งานหรือ ของตนเอง อยางใดอยา งหนึ่ งหรื อรวมกั น ตั้งแตวั น ที่ ๑
มกราคมถึง วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมของปที่ ผา นมา มีปริม าณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟา ต่ํากว า ๖๐
ลา นเมกะจูล ตองจั ดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลัง งานอยา งน อย ๑ คน โดยมี คุณสมบัติอยา งหนึ่งอยา งใดใน
๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑
(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจ ากผูจําหนายพลังงาน
ใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตต
หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่น จากผูจํา หนายพลังงานหรือ ของตนเอง อยา งใดอยางหนึ่งหรื อรวมกัน ตั้งแตวัน ที่ ๑ มกราคมถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐ ลานเมกะจูลขึ้น
ไป ตองจัด ให มีผู รับผิ ดชอบด านพลั งงานไมน อยกวา ๒ คน โดยอย างน อย ๑ คนตอ งมี คุณสมบั ติต าม
หัวขอ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน
๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑ ดวย
๖.๓ หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปน
ระยะๆ
(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(๔) ชวยเจ าของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ
๖.๔ การแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
เจ า ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุมตองแจ งการแตงตั้งผูรั บผิดชอบดา น
พลั งงานต ออธิ บดีก รมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุ รักษ พลั งงานภายในกํา หนดเวลาและเงื่อ นไขการเปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้

๑๒
(๑) กรณี ที่เปน โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) ใหเจา ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่กํา หนดในหัวขอ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๒) กรณีเปน โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัว ขอ ๖.๒(๒) ใหเ จาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วัน ที่เ ปน โรงงานควบคุ มหรือ อาคารควบคุม โดยอยา งน อย ๑ คน ตอ งมี คุณ สมบัติ ตามหัว ขอ ๖.๑(๔) หรือ
(๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑ แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๓) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงกําหนดคุ ณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรั บผิดชอบดา นพลังงานฯ ใช บัง คับ และเจ าของ
โรงงานควบคุ มหรือเจ าของอาคารควบคุ มไดจัดใหมีผูรั บผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอ ยางหนึ่งอยา ง
ใดตามหั วขอ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู แล ว ใหแจงใหอ ธิบดีทราบ และใหผู รับ ผิดชอบดา นพลังงาน
ดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
สํา หรั บกรณี ที่เ จา ของโรงงานควบคุม หรื อเจ าของอาคารควบคุม ตามหั วข อ ๖.๒(๑)
ดังกลาวขางตนยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวน และคุ ณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
(๔) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคั บ และเจ าของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจั ดใหมี ผูรับ ผิดชอบดา น
พลังงานซึ่ง มีคุ ณสมบั ติอยา งหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจง ใหอธิบ ดีทราบ
และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้
เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุ ม
ดังกลาวขางตนดําเนินการดังตอไปนี้
(๔.๑) จั ดใหมีผูรั บ ผิดชอบดา นพลังงานตามจํ า นวนและคุณ สมบั ติที่กํ า หนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๔.๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมี คุณสมบัติตามหัวขอ
๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วั น ตามที่ กํา หนดในหัวขอ (๔.๑) ได โดยไมใ ชเ ปน ความผิด ของเจา ของ
โรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเ จาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดีและใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไม
เกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

๑๓
(๕) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช บังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ใหเ จาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้ น ดําเนิ นการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหัวขอ (๔.๑) และ (๔.๒)
(๖) กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) นับแตวันถัดไปจาก
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังไมพนระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลัง งานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที
สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ๑๘๐ วัน ได
โดยไมใชเ ปน ความผิด ของเจา ของโรงงานควบคุ มหรือ เจ าของอาคารควบคุม ใหเจ าของโรงงานควบคุ มหรือ
เจ าของอาคารควบคุม ดังกลา วดํ าเนิ นการจั ดใหมี ผูรับ ผิด ชอบดา นพลั งงานตามวิธี การและขั้น ตอนในหัว ขอ
(๔.๒)
วิธี ก ารแจ ง การแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน พร อ มทั้ ง เอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการแจ งตามกฎกระทรวงนี้ ใหเ ป น ไปตามแบบที่อ ธิบ ดีก รมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รั ก ษ
พลังงานประกาศกําหนด
๖.๕ การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ในกรณีที่ผู รับผิดชอบดา นพลังงานพนจากหนาที่ ใหเจา ของโรงงานควบคุมหรื อเจ าของ
อาคารควบคุมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้
(๑.๑) มี ห นั ง สื อ แจ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบถึ ง การพ น จากหน า ที่ ข องผู รั บ ผิ ด ชอบด า น
พลังงานโดยทันที
(๑.๒) จั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานขึ้ น แทนภายใน ๙๐ วั น นั บ แต วั น ที่
ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

๑๔
(๒) ในกรณีที่ผูรั บผิ ดชอบดา นพลังงานซึ่ งมีคุณสมบั ติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรื อ (๕) พน
จากหนาที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ป นับ จากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผ ลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้
(๒.๑) มีห นังสือ แจง ให อธิบดีท ราบถึ งการพ นหนา ที่ของผู รับ ผิด ชอบดา นพลัง งาน
โดยทันที
(๒.๒) จั ดให มีผู รั บ ผิ ด ชอบดา นพลั ง งานตามจํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต วันที่ผู รับ ผิดชอบดา นพลัง งานเดิมพ นจากหนาที่ แลว แจง ใหอ ธิบดี
ทราบโดยทันที
(๒.๓) กรณี ที่ไมส ามารถจั ดใหมีผูรั บ ผิดชอบดา นพลังงานซึ่งมีคุณ สมบั ติตามที่
กําหนดในหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดไวในหัวขอ (๒.๒) ได โดยไมใช
เป นความผิ ดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเ จาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจา ของอาคารควบคุ มจัดใหมีผูรับ ผิดชอบดา นพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได รับอนุ มัติ แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีก ารแต งตั้ งผู รับ ผิด ชอบด านพลั งงานศึก ษาไดจ ากคู มือ การ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๗. การจัดการพลังงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และในอาคารควบคุ มของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลั กเกณฑ และวิธี การจัด การพลังงานที่ กํา หนดไวใ น
กฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ และวิ ธีก ารจั ดการพลั งงานในโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุม
พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให
รัฐมีขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเปน
ประโยชนในการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบงออกเปน
๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในขอ ๗.๑-๗.๘ สําหรับในขอ ๗.๙ เปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดสงรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสรางการจัดการพลังงานดังตอไปนี้

๑๕

๑. การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลลังงาน

๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

๓. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

๘. การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรอง
ของการจัดการพลังงาน

๗. การตรวจติดตาม และประเมิน
การจัดการพลังงาน

๔. การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน

๕. การกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน

๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
แผนผังโครงสรางการจัดการพลังงาน

๑๖
๗.๑ การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
เจ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคารควบคุ ม ตอ งจั ด ให มี คณะทํ า งานด า นการจั ด
การพลังงานขึ้น มาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุม พรอมทั้งกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจั ดทําเปนเอกสาร
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิ นการจัด การพลังงานใหสอดคลองกับ นโยบายอนุ รัก ษพ ลังงาน และวิ ธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ขอความร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ก ารตาม
นโยบายอนุรั กษ พลังงานและวิ ธีการจั ดการพลังงาน รวมทั้ งจัดการฝกอบรมหรือ กิจ กรรมเพื่อสรา งจิตสํานึก
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ
(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลั งงานของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๕) เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษพ ลังงานและวิ ธีก ารจั ด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ
(๖) สนั บ สนุ น เจ า ของโรงงานควบคุมและเจ า ของอาคารควบคุมในการดํา เนิ น การตาม
กฎกระทรวงนี้
๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
ในกรณีที่เป นการนํ าวิ ธีการจัด การพลังงานมาใชเป นครั้งแรก เจ าของโรงงานควบคุ มหรือ
เจ า ของอาคารควบคุมอาจยังไมทราบถึ งสถานภาพการจั ดการพลังงานที่เ ป น อยูของตนเอง จึ งตอ งมีก าร
ประเมินสถานภาพเบื้องตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา เพื่อใหทราบถึงสถานภาพ
การจัดการพลังงานขององคกรที่เปนอยูในปจจุบัน มีจุดออน หรือจุดแข็งในดานใด และนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมตอไป

๑๗
ในการประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลัง งานเบื้ อ งต น นั้ น ให คณะทํ า งานดา นการจั ด
การพลังงานใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพ
เบื้องตน ซึ่งในตารางดังกลาวนั้น จะพิจารณาระบบซึ่งแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ ๖ สวน คือ นโยบาย
การจัด การพลังงาน การจั ดองค กร การกระตุ นและสร างแรงจู งใจ ระบบขอ มูล ขา วสาร การประชาสัม พัน ธ
และการลงทุน โดยแตละองคป ระกอบจะมีคะแนนระหวาง ๐ - ๔ คะแนน ซึ่ง คณะทํ างานฯ จะต องทํา การ
ประเมินองคประกอบแตละสวนดังกลาวนั้นอยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปน
จริงในปจจุบันไดมากที่สุด หลังจากนั้นจึงกําหนดเปาหมายในองคประกอบแตละสวน เพื่อกําหนดทิศทางของ
นโยบายอนุรักษพลังงานตอไป
๗.๓ การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกํา หนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพื่อ
แสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจั ดการพลัง งานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สรางความเขาใจ
และจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจางหรือบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ
พลังงานและเปนแนวทางใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
นโยบายอนุรักษพลังงานดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
(๓) การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน
(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลังงาน
นอกจากนี้ เจา ของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคารควบคุมต องจั ดใหมี การเผยแพรนโยบาย
อนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้น โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดย
วิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได

๑๘
๗.๔ การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
เจ าของโรงงานควบคุมและเจา ของอาคารควบคุมตองจัดใหมีก ารประเมินศั กยภาพการ
อนุ รัก ษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมิ นการใชพลังงานที่มี นัย สําคัญทุกกิจ กรรมที่ เกิ ดขึ้น ในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลทั่วไป ขอมูลการผลิตและการบริการ และขอมูลที่
เกี่ยวกับการใชพ ลัง งานในเครื่องจักรและอุป กรณ และภาพรวมของการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม เพื่อนําไปสูงการประเมินการใชพลังงานในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ หรือการบริการ และ
ระดับเครื่องจักร อุปกรณ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํา หนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ แ ละวิธีก ารดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บ การจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุ ม
พ.ศ.๒๕๕๒
๗.๕ การจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
เจา ของโรงงานควบคุ มและเจ าของอาคารควบคุ มตองจัดใหมีการกํ าหนดเป าหมายและแผน
อนุรักษพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม หรือ กําหนดระดับ
ของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
แผนอนุรั กษพลัง งานอยางนอยต องประกอบด วยระยะเวลาของการดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนิ นการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลัง งาน
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ แ ละวิธีก ารดํา เนิ น การเกี่ ยวกั บ การจั ดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุ ม
พ.ศ.๒๕๕๒
นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัด
ใหมีกิจกรรมเพื่อสง เสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวม
ฝก อบรมและรวมกิ จกรรมอยา งต อเนื่อง เพื่อเปนการให ความรูและสรางจิตสํา นึกให เกิดความตระหนั กถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรดังกลาวทราบอยางทั่วถึง
๗.๖ การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน
เจา ของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่ได
จัด ทํา ขึ้น ตามหลัก เกณฑและวิธีการที่กํ าหนดไวในประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่อง หลั กเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
๗.๗ การจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
เจ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคารควบคุ ม ต อ งจั ด ให มี ก ารตรวจติ ด ตาม และ
ประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปน
ประจํ า อยา งน อ ยป ละ ๑ ครั้ ง ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่กํ า หนดไว ใ นประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ

๑๙
๗.๘ การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
เจ าของโรงงานควบคุ มและเจา ของอาคารควบคุ มตองจั ดใหมีการทบทวน วิ เคราะห และ
แก ไขขอบกพรอ งของการจัด การพลังงานตามช วงเวลาที่กํ าหนดอยา งเหมาะสมเป นประจํ าอยางนอยปละ ๑
ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
๗.๙ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับ รองที่ไ ดขึ้น ทะเบี ยนไวกั บกรมพั ฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรั ก ษ
พลังงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและสง
รายงานดังกลาวใหแ กอธิบดีกรมพั ฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษพลัง งานภายในเดือนมีน าคมของทุ ก ป
เว นแตในปที่ผ านมานั้น เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ มมี ระยะเวลาที่ต องดํ าเนินการจัด
การพลังงานตามที่กํา หนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม นอยกวา ๑๘๐ วัน ใหเ จาของโรงงาน
ควบคุมและเจ า ของอาคารควบคุมนั้ น จั ดสงรายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ดการพลังงานของ
ระยะเวลาดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
การจั ดส งรายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลังงานให กระทํ าโดยส งเป น
เอกสารตนฉบับ พรอมแผน CD ไฟลอิเลคทรอนิคส ดวยวิธีการดังตอไปนี้
(๓.๑) นําสงดวยตนเอง หรือ
(๓.๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน
รายละเอียดของขั้นตอน วิ ธีการดํ าเนิ นการจั ดการพลัง งานและการสง รายงานตามที่กลา วไวใ น
ขอ ๗ ใหศึ กษาไดจากคูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่ ง
จัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๘. กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ง
เรียกว า “กองทุน เพื่อสง เสริมการอนุ รักษพลังงาน” ในกระทรวงพลั งงาน เพื่อใหเปน ทุนหมุน เวียนและใชจาย
เพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยสรุปไดดังนี้

๒๐
๘.๑ แหลงเงินกองทุนฯ
กองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินโอนมาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) เงิ นที่ ผูผ ลิต ผู นําเขา และผู จํา หนา ยน้ํ ามั นเชื้อ เพลิง และกา ชเพื่อ ใชในราชอาณาจัก ร
ตองนําสงเขากองทุนฯ
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ
(๕) เงินหรื อ ทรั พ ยสิน ที่ไดรั บ จากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รั ฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๖) เงินดอกผลและประโยชนที่เกิดจากกองทุนนี้
๘.๒ วัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ
มาตรา ๒๕ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ ไวดังตอไปนี้
(๑) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุ รักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่ง แวดลอมที่ เกิด ขึ้นจากการอนุรั กษพ ลัง งานของสว นราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ
(๒) เปนเงิน หมุนเวียน เงิ นช วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนใหแกเอกชนสําหรั บการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการอนุรักษพลังงาน
(๓) เปนเงินชวยเหลือหรืออุด หนุน ใหแกสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
องคกรเอกชนในเรื่องตอไปนี้
(๓.๑) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน
(๓.๒) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒ นา การศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนา
การสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษพลังงาน
(๓.๓) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
(๓.๔) โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และ
การประชาสัมพั น ธเกี่ ยวกั บ การพั ฒนาการสงเสริ มการอนุ รั ก ษ พ ลังงาน และการป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน
(๔) เปนค าใชจา ยในการบริห ารงานการสง เสริมการอนุรั กษ พลัง งานเพื่อใหเ ปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนฯ
โรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมที่ จ ะตองจัดใหมี ก ารอนุรักษพลัง งาน รวมทั้ง การจั ดใหมี
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่ จําเปนเพื่อการอนุรักษๆ หรือผูผลิต หรือผูจําหนาย
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือไดตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ขอรับยกเว นค าธรรมเนีย มพิเ ศษการใช ไ ฟฟ า ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ไ ดตามมาตรา
๔๐(๑) โดยค า ธรรมเนี ยมพิ เศษการใชไฟฟ า นั้น เปน มาตรการกํา กั บดูแ ลในลัก ษณะของคาปรั บที่ใชเ ป น
บทลงโทษสํา หรับ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของ
อาคารควบคุมผู นั้นตองชําระเงิ นคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเข ากองทุน เพื่ อสง เสริมการอนุรักษ พลัง งาน
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๑๐ ตอไป
(๒) ขอรั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ เงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น เพื่ อส งเสริ มการอนุ รั กษ พลั งงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคหลัก ประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมาก็เพื่อใชเปนเงินชวยเหลือหรือ อุดหนุนใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรื อ
เจาของอาคารควบคุมในการดํ าเนิน การอนุรั กษ พลัง งานตามกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอี ยดที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๕
นอกจากนี้ เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
การอนุรักษพลังงาน แตตองการจะดําเนินการใหมีเ ครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือ ระบบควบคุ ม
การทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน ใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมชวยเหลือไดเชนเดียวกัน

๑๐. การชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและการอุทธรณ
นอกเหนือจากมาตรการกํากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัตินี้ยัง
มีการกํา หนด “ค าธรรมเนียมพิ เศษการใชไฟฟ า” ใหเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุ มที่ไม
ดํา เนิ น การอนุ รั ก ษพ ลัง งานใหเ ป น ไปตามตามกฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารจั ด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา
๒๑ (๑) ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟา
สว นภูมิภ าคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอั ตราที่คณะกรรมการกองทุน เพื่ อ สงเสริ มการอนุรั ก ษพลังงาน
กําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒
เมื่อ มีก รณีที่ต อ งดํ าเนิ นการเรียกเก็บคาธรรมเนี ยมพิเศษการใชไฟฟ า ใหอ ธิบดีกรมพั ฒนา
พลัง งานทดแทนและอนุรั กษพ ลัง งานมีหนั งสื อแจงใหเจา ของโรงงานควบคุมหรือ เจ าของอาคารควบคุมที่
จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเริ่มมี
ผลตั้ งแตวันที่ ๑ ของเดือนถั ดไปนั บแตวันที่ไดรับ แจ งจากอธิบดี โดยใหการไฟฟ าฝา ยผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง หรื อการไฟฟ าสวนภูมิ ภาคเป นผู จัดเก็บ คาธรรมเนีย มพิ เศษการใชไฟฟา จากโรงงาน
ควบคุ มหรื ออาคารควบคุ มที่ซื้อหรือไดไปจากตนพรอ มกับ การจัดเก็บคา ไฟฟา ปกติประจําเดือน และนํ าสง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตาม
มาตรา ๔๔
ในระหว า งที่ โ รงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มพิ เ ศษการใช ไ ฟฟ า
ให คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ สง เสริ มการอนุ รั ก ษ พ ลั งงานพิ จ ารณาระงับ สิท ธิก ารขอรั บ การส งเสริ มและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริม
หรือ ชวยเหลื อเปน การชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมดั งกลา วไดรั บการสง เสริมและ
ชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไดรับหนังสือแจงใหชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
การใชไฟฟา หากไมเห็นดวยกับหนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่ไ ดรั บแจ ง โดยการอุทธรณ ดังกลา วไมเปน เหตุทุเ ลาการบังคั บตามกฎหมาย เว นแตรัฐมนตรีจ ะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณาการ
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ เปนกฎหมายที่เนนการสงเสริมและชวยเหลือแก
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพื่อใหพระราชบัญ ญัติมีสภาพบังคับ จึงตองมีบทกําหนด
โทษในลักษณะของคาปรับสําหรับผูที่ไมดําเนินการตามกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องการที่เจาของโรงงานควบคุม
หรือ เจา ของอาคารควบคุมไมดํา เนิ นการจั ดการพลังงานตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง การไมแ จ งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการที่ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานไดร ายงานผล
การตรวจสอบฯ อัน เป นเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริ ง และอื่ นๆ สําหรับ บทกํา หนดโทษของผูที่ฝ าฝน ไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังตอไปนี้

๒๓
ลักษณะของการกระทําความผิด
๑. เจาของโรงงานควบคุมแหง ใดแจงรายละเอียดหรื อ
เหตุ ผ ลในการมี คํ า ขอให อ ธิ บ ดี ผ อ นผั น การที่ ต อ ง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม
อันเปนเท็จ
๒. เจ า ของโรงงานควบคุมหรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม
ผูใ ดไมป ฏิบัติต ามคํ าสั่ง ของอธิบ ดีตามมาตรา ๑๐
และมาตรา ๒๑ ที่สั่งใหผูนั้นแจงข อเท็จจริงเกี่ยวกั บ
การใชพ ลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรัก ษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
๓. เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือ
ผู รั บ ผิ ดชอ บ ด า น พลั ง งา น ผู ใดไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา
๒๑ อันไดแก กฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ดังนี้
- การกํ า หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานใหเจ า ของโรงงานควบคุมหรื อ เจ า ของ
อาคารควบคุมตองปฏิบัติ
- การกํ า หนดให เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของ
อาคารควบคุ มต องจั ดใหมีผูรับ ผิด ชอบด านพลัง งาน
ประจํ า ในโรงงานควบคุ มหรื อ อาคารควบคุม แต ล ะ
แห ง ตลอดจนกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละหน า ที่ ข อง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
๔. ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลัง งาน การใช พ ลั ง งานในเครื่ อ งจั ก รหรื อ
อุ ป กรณ และคุณ ภาพวัส ดุหรื อ อุ ป กรณ เ พื่ อ การ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปน
เท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง

บทลงโทษ
ตองระวางโทษจํา คุกไมเกิน ๓ เดื อน หรือปรับ
ไมเ กิ น ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรื อ ทั้งจํ า ทั้งปรั บ
(มาตรา ๕๓)

ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น ๕๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๕๔)

ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๕๕)

ตองระวางโทษจํา คุกไมเกิน ๓ เดื อน หรือปรับ
ไม เ กิ น ๒๐๐,๐๐๐บาท หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ
(มาตรา ๕๖)

๒๔
ลักษณะของการกระทําความผิด

บทลงโทษ

๕. ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนถึง ๒ ป
ตามจํานวนที่ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือ หรือปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐
มาตรา ๓๗
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)
๖. ผูใดขัดขวางหรือ ไม อํา นวยความสะดวกแกพนั กงาน ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น ๕,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๖๐)
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

ภาคผนวก ก
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

ภาคผนวก ข
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคผนวก ค
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๐

ภาคผนวก ง
กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก จ
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก ฉ
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒

