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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม 

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
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“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(๓) การแสดง เจตจํ านงที่ จะปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกับการอนุ รักษ และ 

การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น

ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานได 
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ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน   โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ

พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 

การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน   รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํ า   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน

มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  เพ่ือใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการจัดการพลังงาน  และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน  ประกอบกับมาตรา  ๙  (๑)  และมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงพลังงานเรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  ขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  ขอ  ๘  วรรคสอง  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  วรรคสอง  
และขอ  ๑๑  วรรคสอง  แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริม 
การอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง  ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม   

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึง  บุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร”  หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 
“ตรวจสอบ”  หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด  และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา  กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา  การผลิตหรือการบริการ  และการใชพลังงาน  ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ  หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ  ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ  ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ  ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน  
ของการผลิตสินคาหรือบริการ  โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ  (Specific  energy  consumption)  จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย 
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช

พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  

ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 

ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  

รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  

รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  

และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  

การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา

และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช

พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนในขอ  ๘  ใหเจาของโรงงาน

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม   
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๔) ผู รับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามหมวด  ๒ 
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ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ  ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน   และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนดงักลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนรัุกษพลังงานตอไป 

ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ   ๑๓   แลว   ให เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ 
ใหคณะทํางานดาน  การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน   สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 
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 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา  ที่เกิดข้ึนจริง 
 (ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดข้ึนจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดข้ึนจริง 
 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดข้ึนจริง 
 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการ 
 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ   
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมินการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลงังาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 

enpp
Highlight
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(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 

การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ

ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุม 
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ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 

รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 

การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 

การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ

ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  

แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  

และแกไขขอบกพรองตามขอ   ๑๘   ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข

ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 
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ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน   วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ   ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่  รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน 
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๒๓   

มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เกี่ยวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

 (ก) ประเภทรายแรง  (Major)  หมายถึง  การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ  
พลังงาน  หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด  ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   

  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย

ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   

จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   
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  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
เปนเอกสาร  การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  
การไมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน   เพื่อทบทวน   วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในรอบป  การไมมีผลการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  (ก.๗) การไม เ ผยแพร คํ า ส่ั งแต ง ต้ั งคณะทํ า งานด านการจั ดการพลั งงาน   
การไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  รวมถึงการไมเผยแพร
ในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธีการใด ๆ  ใหบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง   

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
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  (ข.๒) การกํ าหนดอํ านาจหน าที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานด านการ 

จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด

นโยบายอนุรักษสอดคลองกบัสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   

ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ

ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 

จัดการพลังงานในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ
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ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   

แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 
ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ

ดําเนินการตามขอกําหนด  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน  
ผลการตรวจประเมินว ามีหรือไมมีหลักฐาน   ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่ อของหลักฐาน   
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด  รวมถึงการระบุประเภทของความ 
ไมสอดคลองในกรณีรายแรง  หรือไมรายแรง  และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 
จัดการพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ  
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําข้ึน
ตามขอ  ๒๖  มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย  ชื่อรายการตรวจประเมิน  ผลการตรวจ
ประเมิน  และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้  การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง   พรอมทั้ งผูชํ านาญการและผูชวยผูชํ านาญการที่ ดํ า เนินการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงาน  ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๗  ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป  การจัดสง
รายงานดังกลาว  ตองประกอบดวย  รายงานการจัดการพลังงานตามขอ  ๒๑  และรายการตรวจสอบ 
การจัดการพลังงานตามขอ  ๒๖ 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นําสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



ภาคผนวก ค 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง



ภาคผนวก ง 

ตารางแปลงหน่วย 



IMPERIAL x Factor = IMPERIAL x Factor = IMPERIAL 
ENERGY         
Btu X 1.055 = kJ x 0.9478 = Btu/h 
Therms X 105.5 = MJ x 0.009478 = Therms 
Btu X 0.000293 = kWh x 3412.14 = Btu 
Therms X 29.31 = kWh x 0.03412 = Therms 
kWh X 3.6 = MJ x 2.2778 = kWh 
hph X 2.684 = MJ x 0.3725 = nph 
also therms X  103 = Btu    kcal x 4.187 = kJ 
            kcal x 3.968 = Btu 
POWER,HEAT,OR ENERGY FLOW RATE     
Btu/h X 0.0002931 = kW x 3412 = Btu/h 
therms/h X 29.31 = kW x 0.034120 = therms/h 
Hp X 0.7457 = kW x 1.3410 = Hp 
tons of refrigeration X 3.5170 = kW x 0.2843 = tons of refrigeration 
Steam, lb/h X 0.2844 = kW x 3.517 = Steam, lb/ 
Steam, kg/h X 0.6269 = kW x 1.595 = Steam, kg/h 
kcal/h X 0.001163 = kW x 859.8 = kcal/h 
also ton of         
refrigeration x 12000 = Btu/h   team,lb/h x 970.3 = Btu/h 
               team,lb/h x 103.1 = Steam, lb/h 
Note : Steam flow rate are give From and At 100 oC 
CALORIFIC VALUE, HEAT CONTENT 
Btu/lb X 2.326 = kJ/kg (MJ/tonne) X 0.4299 = Btu/lb 
Btu/lb X 0.002326 = MJ/kg (GJ/tonne) X 429.90 = Btu/lb 
Btu/ft3 X 37.26 = kJ/m3 X 0.02684 = Btu/ft3 
Btu/ft3 X 0.03726 = kJ/l (MJ/m3) X 26.8 = Btu/ft3 
Btu/gal X 0.2321 = kJ/l (MJ/m3) X 4.309 = Btu/gal 
Therms/gas X 23.21 = MJ/l (GJ/m3) X 0.04309 = Therms/gal 
also : kcal/kg x 4.187 = kJ/kg          MJ/kg x 1000 = kJ/kg (MJ/tonne) 
     (GJ/tonne)     
kcal/kg X 1.8 = Btu/lb MJ/l(GJ/m3) x 1000 = kJ/l (MJ/m3) 
therms/tonne x 44.64 = Btu/lb     
SPECIFIC HEAT        
Btu/lb oF x 4.187 = kJ/kg oC x 0.2388 = Btu/lb oF 
Btu/ft3 oF x 67.07 = kJ/m3 x 0.01491 = Btu/ft3 oF 



THERMAL CONDUCTIVITY     
Btu in/ft2 h oF x 0.1442 = W/m oC x 6.933 = Btu in/ft2 h oF 
HEAT TRANSFER COEFFICIENT     
Btu/ft2 h oF x 5.678 = W/m2 oC x 1.1761 = Btu/ft2 h oF 
HEAT TRANSEER      
Btu/ft3 h x 0.003155 = kW/m2 x 317 = Btu/ft2 h 
COMBUSTION INTENSITY, HEAT LOADING 
Btu/ft3 h x 0.01035 = kW/m3 x 96.62 = Btu/ft3 h 
DENITY, CONCENTRATION, HUMIDITY      
lb/ft3 x 37.26 = kg/l x 62.43 = Lb/ft3 
lb/ft3 x 0.03726 = kg/m3 x 0.06243 = Lb/ft3 
Lb/gal x 0.2321 = kg/l x 10.2 = Lb/gal 
grains/ft3 x 0.03726 = kg/m3 x 437 = grains/ft3 
grains/lb x 23.21 = kg/kg x 7000 = grains/lb 
also : kg/l x 1000 = kg/m3     
         kg/l kg/d m3 = relative density (to water at 4oC) specific gravity (water at 4 oC) 
         Density relative to air at 15 oC 1 atmasphere x 1.225 kg/m3 
PRESSURE         
Psi X 0.06895 = Bar X 14.50 = Psi 
Psi X 6.895 = kPa X 0.1450 = Psi 
Psi X 68.95 = mbar X 0.0145 = Psi 
Psi X 703.1 = mmH2 O X 0.001422 = Psi 
In Hg X 33.86 = mbar X 0.02953 = In Hg 
In H2 O x 2.491 = mbar X 0.4015 = In H2 O 
also : Standard Atmospheres (atm) x 1.013   =   bar Standard Atmospheres (atm) x 14.70 = Psi 
         in Hg X 0.4912 = Psi         mm Hg X 1.333 = mbar 
         In  H2 O x 0.03612 = Psi         mmH2 O x 9.807 = mbar 
         torr   = mm Hg   bar =        1000 = mbar 
         kN/m2   = kpa        bar = 100 = kpa 
Notes  (a) lb/m2 is abbreviated above to psi 
  (b) mm Hg, mm H2O and in H2O are as conventionally measured. 
  (c) the suffixes-a and –g refer to absolute and gauge pressures respectively. 
      gague pressure plus atmospheric pressure (in the same units) = absolute Pressure. 
   (d) Hg and H2O refer to Mercury and Water respectively. 
 



MASS     
grains x 0.0648 = g x 15.43 = Btu in/ft2 h oF 
OZ X 28.35 = g X 0.03528 = OZ 
lb X 453.6 = g X 0.002205 = lb 
lb X 0.4536 = kg X 2.205 = lb 
ton x 1.016 = tonne x 0.9842 = ton 
also : lb X 7000 = grains X 1000 = g 
         ton x 2240 = lb x 1000 = kg 
LENGTH         
Inches X 25.4 = mm X 0.03937 = Inches 
feet X 0.3048 = metres X 3.281 = feet 
miles x 10609 = km x 0.6214 = miles 
         
AREA         
in2 X 645.2 = mm2 X 0.00155 = in2 
in2 X 0.0006452 = m2 X 1550 = in2 
ft2 X 0.0929 = m2 X 10.76 = ft2 
yd2 x 0.8361 = m2 X 1.96 = yd2 
also : areas x 43560 = ft2    hectareas(hal) x 10000 = m2 
VOLUME         
gal (imp) X 4.5460 = litres X 0.22 = gal (imp) 
gal (imp) X 0.004546 = m2 X 220 = gal (imp) 
ft3 X 28.32 = litres X 0.3531 = ft3 
ft3 x 0.02832 = m2 X 35.31 = ft3 
yd3 x 0.7646 = m2 x 1.308 = yd3 
also : ft3 x 6.229 = gal (imp)         m3 x 1000 = litres 
        U.S.gal      x 0.8327 = gal (imp) U.S.barrel  x 159 = litres 
                       (bbl)     
        U.S.gal x 3.785 = litres            dm3   = litres 
FLOW RATE         
cfm X 0.0004719 = m3/s X 2119.00000 = cfm 
cfm X 0.4719 = l/s X 2.119 = cfm 
gal/min X 0.2728 = m3/h X 3.666 = gal/min 
gal/min X 0.07577 = l/s x 13.2 = gal/min 
also : l/s = dm3/s         



ภาคผนวก จ 

ตารางตรวจสอบ (Checklists) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 



1. ตรวจสอบการบริหารจัดการ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 มีการประกาศนโยบายพลังงานใหพ้นักงานทุกคนทราบอย่างชัดเจนหรือไม่       
2 ท่านได้ก าหนดเป้าหมายของการประหยดัพลังงานหรือไม่       
3 ท่านได้แต่งตั้งทีมงานอนุรักษ์พลังงานขึ้นหรือไม ่       
4 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานมาจากพื้นที่ท่ีมีการใช้พลังงานหรือไม ่       
5 ทีมงานอนุรักษ์พลังงานของท่านมีการประชุมกันทุกเดือนหรือไม ่       
6 การประชุมมีการรายงานพลังงานที่ใช้ และเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือไม ่       
7 ท่านมีระบบการรวบรวมข้อมูลการผลิต และพลังงานท่ีใช้หรือไม ่       

8 
แต่ละแผนกมีเป้าหมายการประหยัดพลังงานของตัวเอง และมีการติดตามให้ได้ตามเป้าหมาย
หรือไม่       

9 ข้อมุลกการใช้พลังงานมีการรายงานถึงผู้บริหารหรือไม ่       

10 
บริษัทของท่านมีการประชาสัมพันธ ์ย้ าเตือนถึงการประหยัดพลังงานไปยังพนักงานอยา่งต่อเนื่อง
หรือไม่       

11 บริษัทของท่านมีกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานหรือไม่       

 
ถ้าท่านได ้         11 คะแนนเตม็   ท่านมีระบบการจัดการพลังงานท่ียอดเยี่ยม 

   
 

                      9-11 คะแนนเต็ม     ท่านมีระบบการจัดการพลงังานแล้ว  แต่ยังขาดไปบางเรื่อง 

 
                      6-8 คะแนนเตม็     ท่านอยู่ในข้ันเริ่มต้นแล้ว 

   
 

                      0-5 คะแนนเตม็     ท่านต้องออกแรงมากข้ึนอีก 

   2. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในองค์กร 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ปิดระบบปรับอากาศในเวลาพักกลางวันโดยไม่เปิดหน้าต่าง       
2 ปิดระบบแสงสว่างในเวลาพักกลางวันบางส่วนคงเหลือเท่าท่ีจ าเป็น       
3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร ์Printer เครื่องถ่ายเอกสาร เวลาพักกลางวัน       
4 ควบคุมการถ่ายเอกสารให้ถ่ายเฉพาะงานท่ีจ าเป็นและใช้กระดาษ  Reused       
5 มีระเบยีบขั้นตอนการขอใช้ไฟหลังเวลา 18:30 น. โดยเฉพาะกับระบบปรับอากาศ       

6 
ออกกฎระเบียบควบคุมการเปิดปดิเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ท่ีมีการใช้งานไม่
สม่ าเสมอ       

7 ออกกฎให้ใช้บันไดแทนลิฟท์เมื่อข้ึนลงไม่เกิน 2 ช้ัน (ตั้งการจอดลิฟท์ตามช้ันท่ีก าหนด)       
8 แยกพ้ืนท่ี Coffee Break และพื้นที่สูบบุหรี่ออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศ       
9 จัดระเบียบไม่ให้แม่บ้านเปิดแอรต์อนท าความสะอาดห้อง       
10 ท าความสะอาดในเวลาท างานปกติ       
11 มีพนักงานเดินปิดไฟและเครื่องปรบัอากาศอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอ่ืนๆ ตามตารางเวลา       
  เช่น พักกลางวัน หลังเลิกงาน       

12 ใช้โปสเตอร์ให้ความรู้ทางด้านพลังงาน (รณรงค์)       
13 ประชาสมัพันธ์ขอความร่วมมือเกยีวกับการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน       



1. ตรวจสอบการบริหารจัดการ 
   14 ประชาสมัพันธ์มาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีด าเนินการแล้ว       

15 
ติดกราฟแสดงระดับการใช้พลังงานขององค์กร หรือตดิประกาศบนบอร์ด
ประชาสมัพันธ์       

16 ติดประกาศ ข้อมูลพลังงาน และกราฟระดับการใช้พลังงาน แยกแตล่ะฝา่ย       
17 เขียนข้อความ ค าขวัญ หรือความรู้ด้านพลังงานในกระดาษโนต้ที่ใช้ภายในองค์กร       

18 
จัดการประกวดฝ่ายประหยดัพลังงานดีเด่นประจ าป ีและออกความเห็นเพื่อการ
ปรับปรุง       

19 ให้โบนัสหรือรางวัลส าหรับฝ่ายที่ประหยดัพลังงานดีเด่น       
20 จัดให้มีวันประหยัดพลังงานปีละ 2 ครั้ง       

21 
จัดให้มีวันทดลองมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น วันศุกร์จะทดลองปิดแอร์เร็วขึ้น 15 
นาที       

22 มีกล่องรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน       
23 จัดการอบรมให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการอนุรักษืพลังงาน       
24 ปลูกฝังจิตส านึกท่ีดเีรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานจนกลายเป็นความเคยชิน       
25 จัดให้มีเสียงตามสาย ก าชับในเรื่องการประหยดัพลังงานทุกวัน       
26 ติดป้ายผ้ารณรงค์การประหยัดพลงังาน       
27 ผู้บริหารเยีย่มพบหน่วยงานตา่งๆพร้อมให้นโยบายอนุรักษ์พลังงาน       
28 ติดสติกเกอร์ ป้ายผ้า เตือนที่สวิตซ์ไฟ สวิตซเ์ครื่องปรับอากาศ       
29 ประกวดค าขวญัประหยัดพลังงาน       
30 แข่งขันหาจุดสูญเสีย จุดรั่ว เช่น ลมรั่ว       
31 จัดให้มีหัวข้อพลังงานใน Moming Talk       
32 ตั้งหน้าจอให้มีถ้อยค าชักชวนให้ประหยดัพลังงาน       



3. ระบบแสงสว่าง 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ปิดไฟช่วงพักเทียงและปิดไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ       

2 
ปิดไฟแสงสว่างในห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องห้องเก็บของและห้องน้ า เปดิเฉพาะเมื่อมีการ
ใช้งาน       

3 ปลดหลอดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่ใช้งานหรือไมจ่ าเป็นออก       
4 ตั้งเวลาปิดไฟระเบียงหลัง 05:00 น.       
5 ลดการใช้หลอด Spot Light หรือ Display Light ซึ่งเป็นหลอดใส้ทีก่ินไฟมาก       
6 ลดจ านวนหลอดต่อโคมลง ถ้าระดบัความสว่างเกินมาตรฐาน       
7 ลดจ านวนหลอดไฟบนเพดานลง และใช้โคมไฟตั้งโตะ๊แทน       
8 ปรับลดความสูงของโคมหรือระดบัฝ้าเพดานลง เพื่อลดหลอด       
9 ปลดฝาครอบโคมออกเพื่อเพิ่มความสว่าง และลดหลอด       
10 ใช้แผ่นสะท้อนแสงประสิทธิภาพสงู และลดจ านวนหลอดต่อโคม       
11 ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมทุกเดือน       
12 ทาสีเพดานและผนังห้อง และใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนเพื่อลดจ านวนหลอดไฟลง       
13 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิดไฟในพ้ืนท่ี       
14 ใช้ Motion Sensor ควบคุมการเปิดปิดไฟในพ้ืนท่ี       
15 ใช้แสงธรรมชาต ิ(Daylight) แทนหลอดไฟ       
16 ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปดิปิดไฟในบรเิวณที่ใช้ Daylight ได้       
17 ทางเดินที่มี Daylight แยกสวิตซ์ส าหรับเปิดปิดบางหลอดเวลากลางวันเสริมให้ได้ 100 lux       
18 บันไดที่มี Daylight แยกสวิตซ์ส าหรับเปิดปิดบางหลอดเวลากลางวันเสริมให้ได้ 150 lux       
19 ห้องน้ าที่มี Daylight แยกสวิตซ์ส าหรับเปิดปิดบางหลอดเวลากลางวันเสริมให้ได้ 150 lux       

20 
ที่จอดรถท่ีม ีDaylight แยกสวิตซส์ าหรับเปิดปดิบางหลอดเวลากลางวันเสริมใหไ้ด้ 
150 lux       

21 แยกสวิตซส์ าหรับบริเวณภายในหอ้งท างานท่ีใช้ Daylight ได ้       
22 แยกสวิตซเ์ป็นพื้นที่ย่อยๆในห้องท างาน หรือทางเดิน       
23 แยกสวิตซเ์พื่อให้เปิดไฟน้อยดวงที่สุดได้เวลาที่แม่บ้านเข้าท าความสะอาด       
24 ให้แม่บ้านท าความสะอาดเวลากลางวันเท่านั้น (เช้าหรือหลังเลิกงาน) เพื่อไม่ต้องเปิดไฟ       
25 แยกสวิตซเ์ปิด และปิดรวมได้ (สวติซ์เดยีวปิดได้หมดทั้งพื้นที)่       
26 ใช้สวิตซ์แบบกระดุกเพื่อเปิดแยกแต่ละโคมได ้       
27 ติดสติ๊กเกอรร์ะบุว่าสวิตซต์ัวใดควบคุมบริเวณใด       
28 ติดสติ๊กเกอร์แจ้งตัวเลขท่ีประหยดัได้ถ้าไม่เปดิไฟบรเิวณนี้ท้ิงไว้       
29 จัดพนักงานเดินตรวจและปิดไฟหลัง 18:00 น.(เช่น แม่บ้าน รปภ.)       
30 เปลี่ยนจากหลอดใส้เป็นหลอด Compact Fluorescent Warm White       



3. ระบบแสงสว่าง 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

31 ใช้หลอดประสิทธิภาพสูงแทนหลอดที่ก าลังจะเปลี่ยน       
32 ใช้บัลลาสต์แบบความสูญเสียต่ าแทนบัลลาสต์แกนเหล็กท่ีก าลังจะปลี่ยน       
33 ลดจ านวนหลอดไฟ Flood Light และ Street  Light ภายนอกอาคารที่ไม่จ าเป็น       
34 ใช้ Timer ควบคุมการเปิดปิด Flood Light และ Street  Light ภายนอกอาคาร       

35 
ใช้ Photo Switch ควบคุมการเปดิปิด Flood Light และ Street  Light ภายนอก
อาคาร       

36 ให้แม่บ้านปิดไฟให้ห้องพักเวลา 08:00 น. ทุกห้องก่อนท าความสะอาดตามปกต ิ       



   4. Load Management 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ลดการใช้ระบบปรับอากาศช่วง On Peak       
2 เพิ่มอุณหภูม ิThermostat 1 OC ในช่วง On Peak       
3 ลดจ านวนเครื่องท าน้ าเย็นช่วง On Peak       
4 ลดจ านวนบัม้น้ าเย็น (Chiller Water Pump) ในช่วง On Peak       
5 เลือกเดินChiller ที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในช่วง On Peak       
6 เพิ่มอุณภมูิน้ าเย็นของ Chiller ในช่วง On Peak       
7 ใช้ Spilt Type ในบางห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเดิน Chiller เพิ่มอีก 1 ตัว       
8 ปิดหรือลดการใช้ระบบ Ventilation ช่วง On Peak       
9 ลดการใช้ระบบแสงสว่างช่วง On Peak       
10 เปิด Sprinker รดน้ าสนามช่วง Off Peak       
11 ลดการใช้ลิฟท์ช่วง On Peak       
12 พนักงานเดินปิดไฟในจุดทีไ่มไ่ด้ใช้งานช่วง On Peak       
13 ลดการใช้บั้มน้ าช่วง On Peak ให้เดินบั้มช่วง Off Peak       
14 Interlock บั้มน้ าไม่ให้เดินช่วง On Peak       
15 ถ้าถังเก็บน้ าได้น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง ให้ปรับลูกลอยเพื่อให้เก็บน้ าให้มากกว่า 3 ช่ัวโมง       
16 เปลี่ยนถังเก็บน้ าเก็บน้ าได้มากกว่า 3 ช่ัวโมง       
17 ไม่เดินโหลดพร้อมกันหรือ Start อุปกรณ์ที่กินก าลังไฟสูงพร้อมกันในช่วง On Peak       
18 จัดรูปแบบโหลดให้เหมาะสม หรือกระจายโหลดให้สม่ าเสมอ       
19 ปรับ Load Profile ในช่วง On Peak ให้สม่ าเสมอ       
20 ใช้ Timer สั่งเปิดปิดอุปกรณ์ช่วง On Peak       
21 ลดการใช้งานอุปกรณ์ช่วง On Peak       
22 ลดระยะเวลาท างานของอุปกรณ ์       
23 เดินเครื่องก าเนิดไฟฟ้าช่วง On Peak       
24 กรณีมหีลายมิเตอร ์ย้ายโหลดจากมิเตอร์หนึ่งไปยังอีกมิเตอร์หนึ่งช่วง On Peak       
25 ควบคุมค่า Peak Demand โดยตดิ Power Meter และปิดอุปกรณท์ี่ไม่จ าเป็น       



5. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 เปิด A/C ก่อนเวลาท างานเพียง 15 นาที หรือน้อยกว่า       
2 ปิด A/C ก่อนเวลาเลิกงาน15-30 นาที หรือมากกว่า       

3 
ปิด A/C ช่วงพักกลางวัน (แต่ไม่เปิดประตูหรือหน้าตา่งทิ้งไว้เพื่อป้องกันความชืน้และความร้อนจาก
ภายนอก)       

4 ปิด A/C บริเวณทางเดินและโถงลฟิท์       

5 
จัดพนักงานเดินตรวจและปิด A/C หลังเลิกงาน (เช่น แม่บา้น รปภ.) หรือเมื่อผูพ้ักแรมออกจากห้อง
เวลา 08:00 น.       

6 ตั้งความเร็วพัดลมของ A/C ให้ต่ าที่สุดเท่าที่คนที่ใช้งานพ้ืนท่ียังคงรู้สึกสบาย       
7 ปรับ Thermostat ให้เหมาะสม ไม่ตั้งต่ าเกินไป เช่น ตั้งไว้ที่ 25 OC        
8 ฤดูฝนและฤดูหนาวตั้งอุณหภมูิที ่26-60OC        
9 หน้าร้อนตั้งอุณหภูมิที ่25-50OC        
10 ตั้งอุณหภูมิทางเดินและโถงลิฟท์ที ่27-70OC        
11 ตั้งอุณหภูมบิริเวณตู้แช่สูงกว่า 25.00OC        
12 ปิดฝาครอบ Thermostat ป้องกันพนักงานปรับ       
13 ใช้ Electronic Thermostat (กรณีที่ระเวลาคืนทุนต่ า)       
14 ใช้ Programmable Thermostat (กรณีที่ระเวลาคืนทุนต่ า)       
15 ใช้พัดลมเสริมเพื่อเพ่ิมความเร็วลม แทนการตั้ง Thermostat ต่ าลง       
16 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์เย็น และคอยล์ร้อนทุก 1-3 เดือน       
17 ปิดเครื่องปรับอากาศ และดูดอากาศเย็นจากพ้ืนท่ีอื่นเข้ามา       
18 สร้างอุปกรณ์บังแดด หรือลดอณุหภูมิรอบ Condensing Unit อากาศรอบๆ       
19 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางลมรอบ Condensing Unit        

20 
ติดตั้ง Thermostat ในพื้นที่ปรับอากาศ หรือ Return Air หลีกเลี่ยง Fresh Air หรือ
แสงแดด       

21 ปรับอุณหภูมิน้ าเย็น Chiller สูงขึ้นเมื่อโหลดต่ า       
22 ลดเวลาการเดิน Chiller โดยเฉพาะเครื่องท่ีเดิน 24 ช่ัวโมง       
23 เลือกเดิน Chiller เครื่องที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระ       
24 เลือกเดิน Chiller ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า       
25 จัดให้ Chiller เดินท่ีสภาวะประสทิธิภาพสูงสุด เช่น 80% Load       
26 ติดตั้ง Spilt Type เสริมในห้องทีอ่ยู่รอบอาคารเพื่อไม่ต้องตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นต่ ามาก       
27 ลดอุณหภูมิน้ าด้านน้ าระบายความร้อนของ Chiller       
28 ลดอุณหภูมิน้ าด้านน้ า Make-Up ที่ Cooling Tower       
29 ก าจัดสิ่งกีดขวางทางลมเข้าออก Cooling Tower       
30 ควบคุมคุณภาพน้ าโดยเฉพาะการลดความกระด้างและตะกรันที ่Cooling Tower       



5. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

31 ปรับตั้งมุมใบพัดของ Cooling Tower ไม่ให้กินลมมากเกินไป       
32 ตรวจสอบสมดุลความดันอากาศในระบบส่งจ่ายลมเย็น       
33 ตรวจสอบสมดุลความดันน้ าเย็นในระบบส่งจ่ายลมเย็น       
34 ตรวจสอบสมดุลปริมาณ Fresh Air , Return และ Exhaust Air       
35 ลดปรมิาณ Fresh Air ลงให้อยู่ที่ระดับต่ าทีสุ่ด เช่น 10 CFM/คน       
36 หน้าหนาวท่ีอุณหภมูิภายนอกต่ าให้น า Fresh Air เข้ามาให้มากที่สดุ       
37 น า Exhaust Air ที่ยังเย็นอยู่ไป Pre-cool Fresh Air ก่อน       
38 ใช้ Carbon Fitter กรอง Return Air จากบริเวณที่มีกลิ่น เช่น ห้องน้ า เพื่อลด Fresh Air        
39 ลดจ านวนหัวจา่ยลง       
40 ส ารวจและซ่อมรอยรั่วท่ีประตูและหน้าต่างระหว่างพ้ืนท่ีปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ       
41 ตรวจสอบและซ่อมกลไกปิดประตอูัตโนมัติให้ท างานปกต ิ       
42 ส ารวจและซ่อมรอยรั่วท่อลม       
43 ติดสติ๊กเกอร์แจ้งตัวเลขค่าไฟของ A/C ที่ประหยดัได้ถ้าไม่เปิดประตหูรือหน้าต่างท้ิงไว ้       
44 ใช้ประตูอัดโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าประตูปดิแน่นอนและไมม่ีอากาศรั่วไหล       
45 ใช้ Air Curtain เพื่อลดปรมิาณอากาศรั่วไหล       
46 ลดการสูญเสยีอากาศเย็นไปทาง Shaft ลิฟท์       
47 ป้องกันอากาศช้ืนเข้ามาในพ้ืนท่ีปรับอากาศ       
48 กันอากาศช้ืนให้ออกไปนอกบริเวณ เช่น ห้องน้ า ห้องครัว       

49 
ใช้ Spilt Type แทน AHU และ FCU บริเวณทีม่ีเวลาใช้งานไม่แน่นอน เช่น ห้อง
ผู้บริหาร       

50 ใช้พัดลมแทน A/C ช้ันล่างหรือช้ันใต้ดิน       
51 ใช้พัดลมแทน A/C ห้องไฟฟ้า ห้องเครื่องต่างๆ       
52 ใช้ Natural Ventilation แทน Fan Ventilation         
53 เปิดพัดลมดดูในห้องประชุมหลังเปิด A/C 1 ช่ัวโมง       
54 ห้องท างานท่ีมีคนเดียวไม่ต้องมีพดัลมดูด เนื่องจาก Natural Ventilation เพียงพอ       
55 ห้องที่มีคนน้อยกว่า 8 ตร.ม./คน ไม่ต้องมี Force Ventilation       
56 พื้นที่โถงสูงใช้งานไม่เกิน 1 ช่ัวโมง ไม่จ าเป็นต้องระบายอากาศ       

57 
พื้นที่ท่ีต้องการ Force Ventilation เพิ่ม ให้เพิ่มเฉพาะส่วนท่ีเกินจาก Natural 
Ventilation       

58 เปิด Fan Ventilation  ที่ Speed ต่ า       
59 ตรวจสอบว่า เวลาที ่ Fan Ventilation  ที่ Speed ปิด Damper ปิดสนิดหรือไม ่       
60 พื้นที่ 2 พื้นที่ท่ีต้องการ Ventilation Rate ต่างกัน ควรแยกระบบ Ventilation       



5. ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

61 ลด Ventilation Rate เวลาอากาศร้อนหรือช่วง Peak ของวัน       
62 ใช้ Hood ดูดอากาศที่มี Make-Up Air ในห้องครัว       
63 ใช้ Hood เป็นพัดลมดูดอากาศและสร้าง Ventilation       
64 ปรับอัตราการดดูของ Hood ให้ต่ าที่สุดตามลักษณะการใช้งาน       

65 
ย้ายกระติกน้ าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ที่มคีวามร้อนที่ยา้ยออกจากพ้ืนท่ี
ปรับอากาศ       

66 ตรวจสอบภาพฉนวนของอุปกรณท์ี่มีความร้อนท่ีย้ายออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศไม่ได ้       
67 ปิดประตูหน้าต่างบริเวณปรับอากาศตลอดเวลา       
68 จ่ายสัมภาระเอกสาร ฯลฯ ที่ไม่ใช้งานน าไปเก็บบรเิวณทีไ่ม่ได้ปรับอากาศ       



6. เครื่องอัดอากาศ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ลดความดันใช้งานของอากาศอัดให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็นต่อการใช้งาน       
2 ลดอุณหภูมิอาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ เช่น น าอากาศท้ิงจากห้องปรับอากาศมาใช้       
3 หลีกเลี่ยงความชื้นที่จะปนกับอากาศที่ป้องกัน       
4 สร้างถังพักอากาศอัดกรณีที่ยังไมม่ี เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องเดินเครือ่งบ่อยๆ       

5 
รวมอากาศอัดจากหลายเครื่องไวท้ี่ถังพักแล้วส่งไปตามจุดใช้งานแทนการติดตั้งเครื่อง
หลายจดุ       

6 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเพื่อไม่ให้เครื่องต้องออกแรงดูดมาก       
7 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีถังพักอากาศ       
8 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีวาล์วนิรภัย       
9 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีหน้าแปลน วาล์ว ข้อต่อต่างๆ       
10 เปิดวาล์วด้านล่างของเครื่องและถงัพักอากาศอัดเพื่อไล่น้ าอย่างสม่ าเสมอ       
11 ตรวจสอบความตึงสายพานไม่ให้หย่อนเกินไป       
12 เลือกเดินเครื่องขนาดเล็กก่อนเพื่อให้เดินใกล ้Full Load มากสุด       
13 จัดให้ห้องเครื่องมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเพื่อให้เครื่องท างานท่ีประสิทธิภาพสูง       
14 ไม่ใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศในการท าความสะอาดร่างกาย (ใช้เฉพาะการท างาน)       
15 ท าการทดสอบร้อยละการรั่ว ด้วยวิธี Nolood Test       



7. หม้อไอน้ า และระบบไอน้ า 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 น าน้ าคอนเดนเสทกลับมาเป็นน้ าป้อน       
2 น าน้ าคอนเดนเสทกลับมาอุ่นน้ าป้อน       
3 น าน้ าคอนเดนเสทไปใช้เป้นน้ าร้อนส าหรับงานอ่ืน       
4 น าน้ าโบลดาวน์กลับมาใช้งาน       
5 น าความร้อนท้ิงในไอเสยีกลับมาอุน่น้ าป้อน       
6 น าความร้อนท้ิงจากแหล่งอ่ืนมาอุน่น้ าป้อน       
7 น าความร้อนท้ิงจากแหล่งอ่ืนมาอุน่น้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือลดการใช้ฮตีเตอร์ไฟฟ้า       
8 น าความร้อนจากแสงอาทิตย์มาอุน่น้ าป้อน เช่น สร้างถังน้ าป้อนโลหะวางไว้กลางแจ้ง       
9 ปรับสัดส่วนอากาศ/เชื้อเพลิงให ้% O2 ในไอเสยีไม่เกิน 3-4 % (ส าหรับเชื้อเพลิง)       
10 ปรับลดปริมาณเชื้อเพลิงถ้าควันไอเสียมสีีด า       
11 ปรับลดปริมาณอากาศถ้าควันไอเสียมสีีขาว       
12 ควบคุมสภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอเพือ่ลดโอกาสในการเกดิตะกรัน       
13 ลดปรมิาณน้ าโบลดาวน์ถ้าค่า TDS และ Conductivity ยังไม่เกินมาตรฐาน       
14 ลดอุณหภูมิและความดันใช้งานของไอน้ า       
15 หุ้มฉนวนวาล์วไอน้ า นอกจากการหุ้มฉนวนหม้อไอน้ าและท่อส่ง       
16 ส ารวจและซ่อมแซมฉนวนหม้อไอน้ า ท่อไอน้ า ท่อน้ าร้อน       
17 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีหน้าแปลน วาล์ว ข้อต่อต่างๆ       
18 ส ารวจและซ่อมแซมรอยรั่วท่ีถังน้ ามันเชื้อเพลิง วาล์ว ข้อต่อต่างๆ       
19 ใช้น้ ามันเตาเกรดต่ าลงเพื่อลดต้นทุน โดยต้องมีการอุ่นน้ ามันเตาให้อุณหภูมสิูงขึ้น       
20 เปลี่ยนจากการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงไปใช้ก๊าซธรรมชาติที่ราคาถูกกว่าและเผาไหม้สมบูรณ์กว่า       
21 เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นท่ีราคาถูกกว่า       
22 ปรับตั้งหัวเผาให้ฉีดน้ ามันเชื้อเพลงิเป็นฝอยละเอียดมากขึ้น       
23 เปลี่ยนหัวเผาให้เป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และฉีดเช้ือเพลิงได้เป็นฝอยละเอียดขึ้น       
24 กรณีมหีม้อไอน้ าหลายลูก เลือกเดนิหม้อไอน้ าลูกทีม่ีขนาดเหมาะสมกับโหลด       
25 ตรวจสอบกับดักไอน้ าทุก 6 เดือน       
26 ปรับอุณหภูมิน้ าน้ ามันเตา ซีลง 100-110 OC         
27 พยายามอุ่นน้ ามันเตาด้วยไอน้ าเปน็หลัก ไม่ใช้ไฟฟ้า       
28 ท าความสะอาดถังน้ ามันปีละครั้ง       
29 ล้างท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ขูดเขม่าเมื่ออุณหภูมไิอเสียสูงขึ้น 20 OC         
30 น าไอแฟลชกลับมาใช้จากน้ าระบายและคอนเดนเสท       
31 ลดขนาดหัวเผาถ้าภาระหม้อน้ าต่ ามากตลอดเวลา       
32 ติดตั้ง Economizer กับหม้อไอน้ าเชื้อเพลิงก๊าซ       



7. หม้อไอน้ า และระบบไอน้ า 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

33 ปรับลดแรงดันไอน้ า       
34 การใช้ไอน้ าแทน Heater ไฟฟ้าในกระบวนการผลติ       
35 ใช้ไอน้ าแทน Heater อุ่นน้ ามัน       
36 ซ่อมแซม Steam trap       
37 ซ่อมแซมรอยรั่วท่ออน้ า       



8. ระบบขนส่ง 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

1 ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด       
2 ระบบการใช้รถร่วมกับหลายคน (Car Pool)       
3 ขนส่ง / ส่งของหลาย ๆ ครั้ง ในเที่ยวเดียวกัน       
4 ก าหนดเวลาส่งของที่ชัดเจนในเวลาจราจรเบาลง       
5 ก าหนดผูม้ีอ านาจในการสั่งจ่ายเช็ค       
6 หาทางให้ลูกค้ามารับของเอง       
7 ก าหนดมาตรฐาน ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงต่อระยะทางในรถแต่ละคนั       
8 การบ ารุงรักษาท่ีสม่ าเสมอ       
9 ระดับแรงดันของลมในยาง       
10 วิธีการขับรถของพนักงานขับ       
11 ลดเวลา / ดับเครื่องยนตเ์มื่ออยู่กบัท่ี       
12 ลดแสงทีไ่ม่จ าเป็นในรถ       



9. ระบบ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
   ล าดับ รายการตรวจสอบ ท า ไม่ท า เหตุผลประกอบ 

  อุปกรณ์ส านักงาน       
1 ปิดคอมพิวเตอร์เวลาพักเทียง       
2 ตั้งเวลาปิดจอคอมพิวเตอร์อัตโนมตัิเมื่อไม่มีการใช้งาน 3 นาที       
3 ตั้งเวลาคอมพิวเตอร์ให้เข้า Stand-by Mode เมื่อไม่มีการใช้งาน 15 นาที       
4 ต่อ Printer 1 เครื่องให้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 เครื่อง       
5 ใช้งาน Ink-jet Printer มากกว่า Laser Printer       
6 ตั้งเวลาเครื่องถ่ายเอกสารให้เข้า Energy Save Mode เมื่อไมม่ีการใช้งาน 3 นาที       
  ลิฟท ์       
1 จัดตารางเวลาการเปดิปิดลิฟท์ให้เหมาะสม เช่น ลดช่ัวโมงการใช้ลิฟท์ต่อวัน       
2 ปิดลิฟท์บางตัวช่วง On Peak       
3 ให้ช่วงเวลารอของลิฟท์ไม่ต่ ากว่า 25 วินาที       
4 ปิด A/C ห้องเครื่องลิฟท์ เวลาไม่ใช้งานลิฟท์       
5 ใช้พัดลมระบายอากาศในห้องเครือ่งลิฟท์แทนการใช้ A/C        
6 ใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติแทนการใช้พัดลมระบายอากาศ       
7 โปรแกรมให้ลิฟท์จอดชั้นเว้นช้ัน หรือเฉพาะบางช้ัน       
8 ติดสติ๊กเกอร์และขอความร่วมมือให้บันไดแทนลิฟท์เมื่อข้ึนลง 1 ช้ัน       
9 ติดตั้ง Timer เพื่อปิดพัดลมและไฟแสงสว่างในลิฟท์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 2 นาที       
10 โปรแกรมควบคุมการจัดการลิฟท์ให้ท างานสัมพันธ์กันทุกตัว       
  หม้อแปลง       
1 ปรับลดแรงดันหม้อแปลงไม่ให้สูงเกินความจ าเป็น       
2 รวมโหลดให้ใช้หม้อแปลงจ านวนน้อยลง       
3 สลับใช้หม้อแปลงตัวใหญ่เวลาโหลดมาก และตัวเล็กเวลาโหลดน้อย       
4 ใช้หม้อแปลงตัวเล็กตอนกลางคืน       

 



สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรักษพลังงานกรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนุรกษพลงงาน  

อาคารอนุรักษพลังงานเฉลมิพระเกียรติ
ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทรศัพท 02 577 7035-41 โทรสาร 02 577 7047
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