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๑.  คํานําและโครงสรางของกฎหมาย 
เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไดเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานท้ังในและนอก
ประเทศไวใชตามความตองการที่เพิ่มข้ึนดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพ่ือใหมี      
การผลิตและการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกอใหเกิดการผลิตเคร่ืองจักรและ
อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงและวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานข้ึนภายในประเทศน้ัน ยังไมสามารถเรงรัด
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได ดวยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงได    
ยกรางกฎหมายสงเสริมการอนุรักษพลังงานข้ึนมา เพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริมและ
ชวยเหลือเกี่ยวกับการใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนด
ระดับการใชพลังงานในเคร่ืองจักรและอุปกรณ การจัดต้ังกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหการ
อุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากการใชพลังงาน 
ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและกําหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือ
ผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุ เพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน  ในทายท่ีสุด 
“พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ไดผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและไดมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี
บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  ฝายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติดังกลาวเพ่ือใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงานการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพ
และสามารถปรับเปล่ียนแนวทางการอนุ รักษพลังงานให ทันตอเทคโนโลยี  กําหนดมาตรฐาน                    
ดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรอง            
การจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษ
พลังงานแทนพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงไดตรา 
“พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐)” ข้ึนใชบังคับ 



๒ 

 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๑๘๐ วัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐) มี
วัตถุประสงคหลักอยู ๓ ประการดังนี้ 

(๑)  เพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหผูท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย
การอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

(๒) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
รวมท้ังวัสดุท่ีใชในการอนุรักษพลังงานข้ึนใชในประเทศ และใหมีการใชอยางแพรหลาย 

(๓)  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดต้ัง 
“กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูท่ีตอง
ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐) 
ประกอบดวยบทบัญญัติท้ังส้ิน ๙ หมวดดังนี้ 

บทบัญญัติท่ัวไปและคํานิยามศัพท  (มาตรา ๑-๖) 
หมวด ๑  การอนุรักษพลังงานในโรงงาน   (มาตรา ๗-๑๖) 
หมวด ๒  การอนุรักษพลังงานในอาคาร  (มาตรา ๑๗-๒๒) 
หมวด ๓  การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ

เพื่อการอนุรักษพลังงาน   (มาตรา ๒๓) 
หมวด ๔  กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (มาตรา ๒๔-๓๙) 
หมวด ๕  มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ  (มาตรา ๔๐-๔๑) 
หมวด ๖  คาธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖) 
หมวด ๗  พนักงานเจาหนาท่ี  (มาตรา ๔๗-๔๙) 
หมวด ๘  การอุทธรณ  (มาตรา ๕๐-๕๒) 
หมวด ๙  บทกําหนดโทษ  (มาตรา ๕๓-๖๑) 
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ.๒๕๕๐) อยูในภาคผนวก ก 
ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดจัดทําคําอธิบายการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐) สําหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองท่ีไดปรับปรุงแกไข
ใหม ท้ังนี้เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ ไดเขาใจถึง       



๓ 
 

แนวทางการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยาง
ถูกตอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โครงสรางกฎหมายอนุรักษพลังงาน 

 

 

 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐) 

พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม 

กฎกระทรวง 

มาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานในเครื่องจักร 

อุปกรณ กําหนดวัสดุเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

คุณสมบัติผูตรวจสอบพลังงาน 

มาตรฐานการจัด

การพลังงาน 

คุณสมบัติ หนาที่และจํานวน

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

มาตรฐานการออกแบบอาคาร 

มีผลบังคับใชต้ังแต 

๑ มิ.ย.๒๕๕๑ 

มีผลบังคับใชต้ังแต ๓ เม.ย.๒๕๓๕ 

มีผลบังคับใชต้ังแต ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๐ 

มีผลบังคับใชต้ังแต 

๑๒ ธ.ค. ๒๕๓๘ 

มีผลบังคับใชต้ังแต ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๒ 

มีผลบังคับใชต้ังแต ๓๑ ก.ค.๒๕๕๒ มีผลบังคับใชต้ังแต ๒๐ พ.ย.๒๕๕๒ 

อยูระหวางการตรวจสอบขั้นสุดทาย

เพ่ือเตรียมประกาศใช มีผลบังคับใชต้ังแต ๘ เม.ย.๒๕๕๒ 
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ในสวนของกลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น 
จะมุงเนนโรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมท่ีจะดําเนินการอนุรักษ
พลังงานไดทันที ท้ังนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไมยอม
เปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ไดกําหนดไว ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอ ๓ 

ในสวนของกลุมผูผลิตหรือผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุ
หรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานนั้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหมีการผลิตหรือ
จําหนายเคร่ืองจักร อุปกรณ และวัสดุเหลานี้จําหนายใหแกประชาชนอยางแพรหลายและมีราคาถูก ซ่ึงจะชวย
ใหประชาชนท่ัวไปลดการใชพลังงานลงได  ท้ังนี้ การกําหนดเคร่ืองจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด 
ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการเปล่ียนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปน
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตาม
กฎกระทรวงซ่ึงไดกําหนดเปนเร่ืองๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกําหนดตูเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกําหนด        
หมอหุงขาวไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตน และเชนเดียวกัน การกําหนดวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภทคุณภาพและมาตรฐานอยางใดเปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษ
พลังงานท่ีอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซ่ึงไดกําหนดเปนเร่ืองๆ ไป 
เชน กฎกระทรวงกําหนดกระจกเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตน 

 
๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ผูท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๐) นั้นจะถูกเรียกวา “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลวแต
กรณีโดยจะเนนไปท่ีโรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมท่ีจะ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานไดทันที  ท้ังนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมยอมเปนไปตามท่ี
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม         
พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดกําหนดไว ดังนี้ 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารท่ีมีหนาท่ีตองดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๕๐) ซ่ึงโรงงานหรืออาคารท่ีเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะตองมีลักษณะการใช
พลังงานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
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(๑)  เปนโรงงานหรืออาคารท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเคร่ืองวัดไฟฟาหรือให
ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต้ังแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตต หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท
แอมแปรข้ึนไป หรือ 

(๒)  เปนโรงงานหรืออาคารท่ีใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ํา
จากผูจําหนายพลังงาน หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่ง
หรือรวมกันต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคมถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทา
พลังงานไฟฟาต้ังแต ๒๐ ลานเมกะจูลข้ึนไป 

อยางไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแมมีลักษณะการใชพลังงานเขาขายเปนอาคารควบคุม
ตามท่ีกลาวมาขางตน แตพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ไดกําหนดยกเวนไวไมให
อาคารดังตอไปนี้เปนอาคารควบคุม ซ่ึงไดแก อาคารที่ใชเปนพระท่ีนั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการ
สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ อาคารท่ีทําการขององคการระหวางประเทศหรือท่ีทําการของ
หนวยงานที่ต้ังข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรือ
อาคารตางๆ ท่ีใชเพื่อการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 

สําหรับการคํานวณปริมาณการใชพลังงานตาม (๒) ขางตนใหคํานวณตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้ 

(๑)   กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตช่ัวโมงแลวคูณดวย ๓.๖๐ 
(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟา

เทียบเทาโดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
   

 ES  = (hS – hW) x S x eff. 
 

โดย ES หมายถึง  ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป 
(MJ/ป) 

hS  หมายถึง  คา Enthalpy ของไอน้ําท่ีใช หนวยเปนเมกะจูล/ตัน (MJ/ton) จากตารางไอน้ํา 

(Steam table) ท่ัวไป 

hW  หมายถึง คา Enthalpy ของนํ้าท่ีอุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ

ในท่ีนี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน (MJ/ton) 

S   หมายถึง ปริมาณไอนํ้าท่ีใช หนวยเปนตัน/ป (MJ/ton) ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําของ

อาคารหรือโรงงาน 

eff.  หมายถึง ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในท่ีนี้ใช

คา ๐.๔๕ 
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(๓)   กรณีพลังงานส้ินเปลืองอ่ืน ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเปน

พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
 

  Ef  = F x HHV x eff. 
 

โดย  Ef      หมายถึง  ปริมาณความรอนจากพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา

หนวยเปนเมกะจูล/ป (MJ/y) 

F       หมายถึง   ปริมาณการใชพลังงานส้ินเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนักหรือปริมาตรตอป 

HHV  หมายถึง   คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานส้ินเปลืองท่ีใชหนวย

เปนเมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร 

eff.      หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทาใน

ท่ีนี้ ใชคา ๐.๔๕ 

ในกรณีท่ีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชความรอนเฉล่ียท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงานกําหนด 

รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกา

กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลําดับ  

   

๔. การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ 

  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐) 

ไดกําหนดการดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเคร่ืองจักรหรือ

อุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานไว  ท้ังนี้ เพื่อใหผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของท้ัง

ในสวนผูปฏิบัติและผูกํากับดูแลมีความเขาใจชัดเจนตรงกันวาการดําเนินการอยางใดท่ีถือวาเปนการอนุรักษ

พลังงานตามกฎหมายน้ี ซ่ึงไดแก 

 ๔.๑  การอนุรักษพลังงานในโรงงาน 

  การอนุรักษพลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเช้ือเพลิง 

(๒) การปองกันการสูญเสียพลังงาน 



๘ 
 

(๓) การนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
(๔) การเปล่ียนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 

(๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับ

ภาระและวิธีการอ่ืน 

(๖) การใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางาน
และวัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน 

(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

อนึ่ง เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่งได

กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมี

อํานาจออกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวีธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุม

ตองปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําใน
โรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงานมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของโรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพ่ือ

ตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี

ออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วัน

นับแตวันท่ีไดรับคําส่ังนั้นตามมาตรา ๑๐ 

 ๔.๒  การอนุรักษพลังงานในอาคาร 

         การอนุรักษพลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยท่ีเขามาในอาคาร 

(๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสม 

(๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารท่ีจะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของ

วัสดุกอสรางนั้นๆ 



๙ 
 

(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 

(๕) การใชและการติดต้ังเคร่ืองจักร อุปกรณ และวัสดุท่ีกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน

อาคาร 

(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวีธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลง 

มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมี

อํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารท่ีจะทําการกอสรางหรือดัดแปลงท่ีจะตองมี

การออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการ

อนุรักษพลังงาน 

 รายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ

และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยูในภาคผนวก ฉ 

 ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวขางตน มาตรา ๒๐ กําหนดวาถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบท่ีจะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคาร

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และใหผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตาม

กฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้แมวาอาคารท่ีเขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองท่ีท่ียัง

มิไดมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารดวย  ท้ังนี้ เฉพาะในขอบเขตท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติฯ นี้ 

 นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงใน
เร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตอง
ปฏิบัติ 

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคาร
ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 



๑๐ 
 

อนึ่ง ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมี
อํานาจออกคําส่ังใหเจาของอาคารควบคุมใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบใหการ
อนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
ไดรับคําส่ังนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ 

๔.๓  สิทธิในการขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม 

ในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดใชพลังงานตํ่ากวาขนาด หรือ
ปริมาณท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากําหนด
อาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๖ เดือน 
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมี         
คําขอใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานผอนผันการท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ตลอดเวลาดังกลาวได และในกรณีท่ีมีคําขอดังกลาวใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมี
หนังสือแจงผลใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสาม
หรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แลวแตกรณี 

เม่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดรับหนังสือแจงผลแลวไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ในกรณีเชนวานี้ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานรอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงเปนผูยื่นคํารองทราบแลวตามมาตรา ๕๐ ท้ังนี้ รัฐมนตรีตอง
พิจารณาอุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุดตามมาตรา ๕๒ 

หากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการ
ใชพลังงานตํ่ากวาขนาดหรือปริมาณท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเปนเท็จ เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับตามมาตรา ๕๓ 

๔.๔  การอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อ

การอนุรักษพลังงาน 
       สําหรับการอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณและการสงเสริมการใชวัสดุหรือ

อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานนั้น พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ไมไดกําหนดการ
ดําเนินการเพ่ือการอนุรักษพลังงานไว แตเพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 
รวมท้ังใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให



๑๑ 
 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเร่ือง
ดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ 
(๒) กําหนดเคร่ืองจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการ

เปล่ียนแปลงพลังงานและประสิทธิภาพใชพลังงานอยางใด เปนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยาง

ใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช

พลังงาน 
ท้ังนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กําหนดวาผูผลิตและผูจําหนายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ หรือวัสดุ

หรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ยอมมีสิทธิขอรับการสงเสริม
และชวยเหลือมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ได 

 
๕. หนาท่ีของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตินี้
ไดกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาท่ีตองดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง 
โดยมีจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๖ ตอไป 

(๒) จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๗ ตอไป 

(๓) ปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แลวแต
กรณีท่ีส่ังใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตาม
มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒) 
 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๖. การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

  การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง    

มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือ

เจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย

รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จํานวน หนาท่ี การแจงการแตงต้ัง และการแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานน้ันเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ 

  ๖.๑ คุณสมบตัขิองผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

   ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงาน
หรืออาคารอยางนอย ๓ ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 

(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสท่ีอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูท่ีสอบไดตามเกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซ่ึงจัด

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมตามขอ (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

  ๖.๒  จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

         เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ประจําท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานให
ใชเคร่ืองวัดไฟฟาหรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตํ่ากวา ๓,๐๐๐ กิโลวัตต 



๑๓ 
 

หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปร หรือมีการใชพลังงานไฟฟาพลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน

ส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคมถึง

วันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวา ๖๐ ลานเมกะจูล 

ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใดใน ๕ ประการตาม

หัวขอ ๖.๑ 

(๒) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน    

ใหใชเคร่ืองวัดไฟฟาหรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต้ังแต ๓,๐๐๐ 

กิโลวัตต หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา 

หรือพลังงานส้ินเปลืองอ่ืนจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันต้ังแตวันท่ี   

๑ มกราคมถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีผานมา มีปริมาณพลังงานท้ังหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแต      

๖๐ ลานเมกะจูลข้ึนไป ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน โดยอยางนอย ๑ คนตองมี

คุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนท่ีเหลือตองมีคุณสมบัติ 

อยางหนึ่งอยางใดใน ๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑ ดวย 

๖.๓  หนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

    (๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชพลังงานเปน

ระยะๆ 

 (๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 

 (๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตาม

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

 (๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีตาม

มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ 

๖.๔  การแจงการแตงตัง้ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

 เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบดาน

พลังงานตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขการเปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ซ่ึงมีคุณสมบัติอยางหน่ึง



๑๔ 
 

อยางใดตามท่ีกําหนดในหัวขอ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(๒) กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วันนับแต
วันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ 
(๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนท่ีเหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑ แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(๓) กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) อยูกอนหรือในวันท่ี

กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาท่ี และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงานฯ ใชบังคับ และเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติอยางหน่ึง   
อยางใดตามหัวขอ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงน้ี 

 สําหรับกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑)  
ดังกลาวขางตนยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวน และคุณสมบัติท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วันนับ
แตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๔) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือใน
วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ
และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงน้ี 

 เม่ือไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดังกลาวขางตนดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๔.๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

 (๔.๒) กรณีท่ีไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามหัวขอ 
๖.๑(๔) หรือ(๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดในหัวขอ (๔.๑) ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือ
ช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดีและใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปได
ไมเกิน ๒ ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ท้ังนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 



๑๕ 

 

(๕) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือใน

วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น ดําเนินการจัดหา

ผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหัวขอ (๔.๑) และ (๔.๒) 

(๖) กรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) นับแตวันถัดไป

จากวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังไมพนระยะเวลา ๒ ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงให

อธิบดีทราบโดยทันที 

 สําหรับกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดให 

มีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ๑๘๐ วัน 

ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามวิธีการและข้ันตอน       

ในหัวขอ (๔.๒) 

 วิธีการแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมท้ังเอกสารและหลักฐาน

ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงานประกาศกําหนด 

  ๖.๕  การแจงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

         ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ี ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาท่ีไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๑.๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

โดยทันที 

 (๑.๒) จัดให มี ผู รับผิดชอบดานพลังงานข้ึนแทนภายใน  ๙๐  วันนับแตวัน ท่ี

ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาท่ี และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 



๑๖ 
 

(๒) ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พน
จากหนาท่ีไปภายในระยะเวลา ๒ ป  นับจากวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๒.๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
โดยทันที 

 (๒.๒) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาท่ี แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที 

 (๒.๓) กรณีท่ีไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดในหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ (๒.๒) ไดโดยไมใช
เปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมนั้น มีหนังสือช้ีแจงเหตุผลเพ่ือขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจ
อนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ท้ังนี้ โดยใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาท่ี
ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
  รายละเอียดของข้ันตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานศึกษาไดจากคูมือการ

แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึงจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
๗. การจัดการพลังงาน 
  เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและในอาคารควบคุมของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ง เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหรัฐมีขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
หรือในอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดวิธีการ
จัดการพลังงานโดยแบงออกเปน ๘ ข้ันตอน ตามรายละเอียดในขอ ๗.๑-๗.๘ สําหรับในขอ ๗.๙ เปนเร่ือง
เกี่ยวกับวิธีการจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสราง
การจัดการพลังงานดังตอไปนี้ 
 
   



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโครงสรางการจัดการพลังงาน  

๘. การทบทวน วิเคราะหและ

แกไขขอบกพรอง       

ของการจัดการพลังงาน 

๗. การตรวจติดตามและ

ประเมินการ               

จัดการพลังงาน 

๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและ

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ

แผนอนุรักษพลังงาน 

๕. การกําหนดเปาหมายและ

แผนอนุรักษพลังงาน 

๔. การประเมินศักยภาพ   

การอนุรักษพลังงาน 

๓. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน   

และประชาสัมพันธ 

๒. การประเมินสถานภาพ                  

การจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

๑. การแตงต้ังคณะทํางาน                   

ดานการจดัการพลังงาน 



๑๘ 
 

๗.๑  การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ            

จัดการพลังงานข้ึนมาคณะหนึ่ง ซ่ึงข้ึนตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม พรอมท้ัง
กําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปน
เอกสารเพ่ือเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 
   อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการ       
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก
ของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวีธีการจัดการพลังงาน 

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ        
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

(๖) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงนี้ 

  ๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
   ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมอาจยังไมทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีเปนอยูของตนเอง จึงตองมีการ
ประเมินสถานภาพเบ้ืองตน โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมา เพื่อใหทราบถึงสถานภาพ
การจัดการพลังงานขององคกรท่ีเปนอยูในปจจุบัน มีจุดออน หรือจุดแข็งในดานใด และนําขอมูลท่ีไดมาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานรวมท้ัง ทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตอไป 
  ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนนั้น ในคณะทํางานดานการ             

จัดการพลังงานใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมิน

สถานภาพเบ้ืองตน ซ่ึงในตารางดังกลาวนั้น จะพิจารณาระบบซ่ึงแบงออกเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ๖ สวน 

คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร การ



๑๙ 
 

ประชาสัมพันธและการลงทุน โดยแตละองคประกอบจะมีคะแนนระหวาง ๐ – ๔ คะแนน ซ่ึงคณะทํางานฯ 

จะตองทําการประเมินองคประกอบแตละสวนดังกลาวนั้นอยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการ     

จัดการพลังงานท่ีเปนจริงในปจจุบันไดมากท่ีสุด หลังจากนั้นจึงกําหนดเปาหมายในองคประกอบแตละสวน 

เพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพลังงานตอไป 

  ๗.๓ การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 
   เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพือ่
แสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม สรางความเขาใจ
และจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจางหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการ
อนุรักษพลังงานและเปนแนวทางใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมโดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือช่ือเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
   นโยบายอนุรักษพลังงานดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 
  นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการเผยแพร
นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึน โดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
ได 

  ๗.๔ การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
   เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเร่ิมต้ังแตการรวบรวมขอมูลทั่วไป ขอมูลการผลิตและการบริการ และขอมูล
ท่ีเกี่ยวกับการใชพลังงานในเคร่ืองจักรและอุปกรณ และภาพรวมของการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม เพื่อนําไปสูการประเมินการใชพลังงานในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑหรือการบริการ และ



๒๐ 
 

ระดับเคร่ืองจักร อุปกรณ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวง
พลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ๗.๕ การจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
   เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม หรือกําหนด
ระดับของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตหรือบริการรวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย ซ่ึงแผนอนุรักษพลังงานอยางนอยตองประกอบดวยระยะเวลาของการดําเนินการ การลงทุน และ
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศ
กระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ 
  นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรม
และจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรดังกลาวทราบอยางท่ัวถึง 

  ๗.๖ การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน 
   เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานท่ีได
จัดทําข้ึน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ 

  ๗.๗ การจัดใหมีการตรวจตดิตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 
   เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสม
เปนประจําอยางนอยปละ ๑ คร้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 

  ๗.๘ การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
   เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละ     



๒๑ 
 

๑ คร้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ 

  ๗.๙ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน 
   เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ             
จัดการพลังงานและสงรายงานดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป เวนแตในปท่ีผานมานั้น เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีระยะเวลา
ท่ีตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงน้ี จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม นอยกวา ๑๘๐ วัน 
ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้นจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการ      
จัดการพลังงานของระยะเวลาดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายใน
เดือนมีนาคมของปถัดไป 
   การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผน CD ไฟลอิเล็กทรอนิกส ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
   (๑)  นําสงดวยตนเอง หรือ 
   (๒)  จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหถือวันท่ีลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
  รายละเอียดของข้ันตอน วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานและการสงรายงานตามท่ีกลาวไวใน
ขอ ๗ ใหศึกษาไดจากคูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซ่ึง

จัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
๘.  กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ กําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนข้ึนมากองทุน
หนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใหเปนทุนหมุนเวียนและ
ใชจายเพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยสรุปไดดังนี้ 

 ๘.๑  แหลงเงนิกองทุนฯ 

   กองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินโอนมาจากกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 
(๒) เงินท่ีผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงและกาซเพื่อใชในราชอาณาจักร

ตองนําสงเขากองทุนฯ 



๒๒ 

 

(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา 
(๔) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราวๆ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๖) เงินดอกผลและประโยชนท่ีเกิดจากองทุนนี้ 

  ๘.๒ วัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ 
   มาตรา ๒๕ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ ไวดังตอไปนี้ 

(๑) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงาน
ในการอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงานของสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ 

(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกเอกชนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการอนุรักษพลังงาน 

(๓) เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
องคกรเอกชนในเร่ืองตอไปนี้ 

 (๓.๑) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงาน 

 (๓.๒) การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
สงเสริมและการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงาน
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษพลังงาน 

 (๓.๓) การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
 (๓.๔) โครงการสาธิต หรือโครงการท่ีริเร่ิมใหม การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และ

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการอนุรักษพลังงาน 

(๔) เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

๙.  สิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุน 
  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีจะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการจัดใหมี
เคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุท่ีจําเปนเพื่อการอนุรักษฯ หรือผูผลิตหรือผูจําหนาย
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริม
และชวยเหลือไดตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง ดังตอไปนี้ 



๒๓ 
 

(๑)  ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามพระราชบัญญัติฯ นี้ไดตามมาตรา     

๔๐(๑) โดยคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟานั้นเปนมาตรการกํากับดูแลในลักษณะของคาปรับท่ีใชเปน
บทลงโทษสําหรับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ีไมดําเนินการอนุรักษพลังงานให
เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงออกตามความในมาตรา ๙(๑) และมาตรา ๒๑(๑) โดยเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมผูนั้นตองชําระเงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเขากองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง  ทั้งนี้จะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๑๐ ตอไป 

(๒) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตาม
พระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒))  ท้ังนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของการจัดต้ังกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานข้ึนมาก็เพื่อใชเปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดท่ี
กําหนดไวในมาตรา ๒๕ 

นอกจากนี้ เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีไมมีหนาที่ตองจัด
ใหมีการอนุรักษพลังงาน แตตองการจะดําเนินการใหมีเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชหรือระบบ
ควบคุมการทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน ใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมชวยเหลือได
เชนเดียวกัน 

 
๑๐. การชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและการอุทธรณ 
  นอกเหนือจากมาตรการกํากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัติ
นี้ยังมีการกําหนด “คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา” ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ี
ไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการ            
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงออกตามความในมาตร ๙(๑) และ
มาตรา ๒๑(๑) ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง 
  ท้ังนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามปริมาณไฟฟาท่ีซ้ือหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือ
การไฟฟาสวนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานกําหนดข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามมาตรา ๔๓ วรรค
หนึ่ง 
  เม่ือมีกรณีท่ีตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ี
จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเร่ิม



๒๔ 
 

มีผลต้ังแตวันท่ี ๑ ของเดือนถัดไปนับแตวันท่ีไดรับแจงจากอธิบดี โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีซ้ือหรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตาม
มาตรา ๔๔ 
  ในระหวางท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาให
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเปนการช่ัวคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการ
สงเสริมหรือชวยเหลือเปนการช่ัวคราวในกรณีท่ีโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดรับการ
สงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามท่ีเห็นสมควรตามมาตรา ๔๕ 
  เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมท่ีไดรับหนังสือแจงใหชําระคาธรรมเนียม
พิเศษการใชไฟฟา หากไมเห็นดวยกับหนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใน  
๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับแจง โดยการอุทธรณดังกลาวไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแต
รัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวช่ัวคราวตามมาตรา ๕๑ ท้ังนี้ รัฐมนตรี
ตองพิจารณาการอุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุดตามมาตรา ๕๒ 
 

๑๑. บทกําหนดโทษ 
  พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ เปนกฎหมายท่ีเนนการสงเสริมและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพื่อใหพระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงตอง
มีบทกําหนดโทษในลักษณะของคาปรับสําหรับผูท่ีไมดําเนินการตามกฎหมาย ไมวาจะเปนเร่ืองการท่ีเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไมดําเนินการจัดการพลังงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การไม
แจงแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการท่ีผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ไดรายงานผลการตรวจสอบฯ อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง และอ่ืนๆ สําหรับบทกําหนดโทษ
ของผูท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ลักษณะของการกระทําความผิด บทลงโทษ 

๑. เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการท่ีตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม 
อันเปนเท็จ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือนหรือปรับ
ไม เกิน  ๑๕๐ ,๐๐๐  บาท  หรือท้ังจํา ท้ังปรับ 
(มาตรา ๕๓) 

๒. เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๒๑ ท่ีส่ังใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใชพลังงานเพ่ือตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐานหลักเกณฑและวีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ตองระวางโทษปรับไม เกิน  ๕๐ ,๐๐๐  บาท 
(มาตรา ๕๔) 

๓. เจาของโรงงานควบคุม  เจาของอาคารควบคุม หรือ
ผู รับ ผิดชอบด านพ ลังง าน ผู ใดไมป ฏิ บั ติต าม
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา 
๒๑ อันไดแก กฎกระทรวงในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
- การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด

การพลังงานให เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ 

- การกาํหนดใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดให มี ผู รับผิดชอบดาน
พลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติ
และหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๕๔) 

๔. ผู รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน  การใชพลังงานในเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ  และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ เพื่อการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗(๓) อันเปน
เท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือนหรือปรับ
ไม เกิน  ๒๐๐ ,๐๐๐  บาท  หรือท้ังจํา ท้ังปรับ 
(มาตรา ๕๖) 



๒๖ 
 

ลักษณะของการกระทําความผิด บทลงโทษ 

๕. ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไม
ครบตามจํานวนท่ีตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
หรือมาตรา ๓๗ 

ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต ๓ เดือนถึง ๒ ป 
หรือปรับต้ังแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๕๘) 

๖. ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๔๗(๒) 

ตองระวางโทษปรับไม เกิน  ๕ ,๐๐๐  บาท 
(มาตรา ๖๐) 
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ภาคผนวก ก 

พระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ.๒๕๕๐) 
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