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บทนำ
การตรวจสอบและรับรองและการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน หรือที่มักเรียกรวมๆ กันว่า Energy
Management System Audit เป็นเครื่องมือเพื่อยืนยันว่าองค์กรที่ถูก ตรวจประเมิน (Audit) มีการจัดการและการ
ปฏิบัติด้านพลังงานที่เหมาะสม เพียงพอที่จะนาไปสู่เป้าหมายด้านพลังงานที่กาหนดไว้ อีกทั้งหากนาการตรวจประเมิน
ที่เป็น ระบบมาใช้อย่ างสม่าเสมอจะช่วยปรับปรุงผลการดาเนินงาน (Performance) ด้านพลังงานขององค์กร
โดยชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการจัดการพลังงานนาไปสู่การขยายผลและการปรับปรุงที่ เหมาะสมต่อไป
โดยกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารจั ด การพลั งงานในโรงงานควบ คุม และอาคารควบคุ ม
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 กาหนดให้มีทั้งการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบและ
รับรอง (Certification Audit) โดยในส่วนของการตรวจสอบและรับรองนั้นระบุให้ “เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุ ม จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งานของโรงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม
โดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอนุญาต มีหน้าที่ดาเนินการตามที่กาหนด
กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและ
การอนุญาตตรวจสอบและรับ รองการจั ดการพลังงาน พ.ศ. 2555 กาหนดให้ มีผู้ ตรวจสอบและรับ รองการจั ดการ
พลังงาน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้ชานาญการ และระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ โดยบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไม่ว่าระดับใดจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้าม
ตามที่กาหนดในข้อ 3 ของกฎกระทรวงฯ ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (ค) กาหนดให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ในระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบและรับรองระบบการจั ดการพลังงานตามกฎหมาย และมีทักษะ
ที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองที่ดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
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อาคารควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวัง และนาไปสู่การพัฒนาการจัดการพลังงาน
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บทที่ 1
กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
1. โครงสร้างของกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น ดังกล่ าว และปั จจุ บั น การดาเนิ น การอนุรั กษ์พลั งงานเพื่ อให้ มีการผลิ ตและการใช้พลั งงานอย่ าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิ ตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้
ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนา
พลั งงานทดแทนและอนุ รักษ์พลั งงาน (พพ.) จึงได้ ยกร่างกฎหมายส่ งเสริมการอนุรั กษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกาหนด
มาตรการในการกากับ ดูแล ส่งเสริมและช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน
การกาหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การ
อุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการ
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและกาหนดมาตรการเพื่ อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535
อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติบางประการ
ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถ
กากับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์
พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กาหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ อนุรักษ์
พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)” ขึ้นใช้บังคับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) มีวัตถุประสงค์หลัก
อยู่ 3 ประการดังนี้
1) เพื่อกากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายการอนุรักษ์
พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้
ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรั กษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็น กลไกในการให้ ความช่ว ยเหลื อทางการเงินแก่ผู้ ที่ต้องดาเนินการอนุรั กษ์
พลังงานตามกฎหมาย
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พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ประกอบด้วย
บทบัญญัติทั้งสิ้น 9 หมวดดังนี้
บทบัญญัตทิ ั่วไปและคานิยามศัพท์ (มาตรา 1-6)
หมวด 1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน (มาตรา 7-16)
หมวด 2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (มาตรา 17-22)
หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา 23)
หมวด 4 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา 24-39)
หมวด 5 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ (มาตรา 40-41)
หมวด 6 ค่าธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา 42-46)
หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 47-49)
หมวด 8 การอุทธรณ์ (มาตรา 50-52)
หมวด 9 บทกาหนดโทษ (มาตรา 53-61)
รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
อยู่ในภาคผนวก ก-1
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2535

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551
พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)

พระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

พระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม

พระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538

กฎกระทรวง
มาตรฐานการจัด
การพลังงาน

คุณสมบัติ หน้าที่ และจานวน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ก.ค. 2552

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน

มาตรฐานการออกแบบอาคาร
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร
อุปกรณ์ กาหนดวัสดุเพื่อการอนุรกั ษ์พลังงาน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 เม.ย.2552

รูปที่ 1-1 โครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
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2. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อกากับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มี
การใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกากับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดาเนินการ
อนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้
(1) โรงงานควบคุม
(2) อาคารควบคุม
(3) ผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น จะมุ่งเน้น
โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดาเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้
โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนด
โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กาหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดย
ละเอียดต่อไปในหัวข้อ 3
ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายเครื่ องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจาหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์
และวัสดุเหล่านี้จาหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงาน
ลงได้ ทั้งนี้ การกาหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง
พลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กาหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกาหนดเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกาหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 หรือกฎกระทรวงกาหนด
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกาหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานตามประเภทคุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กาหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกาหนดกระจกเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เป็นต้น
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3. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณีโดย
จะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดาเนินการอนุรักษ์พลังงานได้
ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ได้กาหนดไว้ ดังนี้
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้า
ข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จาหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ หรือ 1,175 กิโลโวลท์
แอมแปร์ขึ้นไป หรือ
(2) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จาหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้าจากผู้จาหน่าย
พลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จาหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป
อย่างไรก็ดี สาหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าว
มาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ก็ได้กาหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็ น
อาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทาการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ
อาคารที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทาการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง
ไว้แล้วโดยเฉพาะ
ส าหรั บการคานวณปริ ม าณการใช้ พลั งงานตาม (2) ข้างต้น ให้ คานวณตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใ น
พระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้
(1) กรณีไฟฟ้า ให้คานวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย 3.60
(2) กรณีความร้อนจากไอน้า ให้คานวณปริมาณความร้อนจากไอน้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าโดยใช้
สูตรดังต่อไปนี้
ES = (hS – hW) x S x eff.
โดย ES หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอน้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี (MJ/ปี)
hS หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอน้าที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน (MJ/ton) จากตารางไอน้า
(Steam table) ทั่วไป
hW หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้าที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ
ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ 113 เมกะจูล/ตัน (MJ/ton)
S หมายถึง ปริมาณไอน้าที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี (MJ/ton) ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้าของอาคาร
หรือโรงงาน
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า 0.45
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(3) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คานวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้า
เทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef

หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า
หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี (MJ/y)
F
หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้าหนักหรือปริมาตรต่อปี
HHV หมายถึง ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วยเป็น
เมกะจูล/หน่วยน้าหนักหรือปริมาตร
eff.
หมายถึง ประสิ ทธิภ าพการเปลี่ ยนพลั งงานความร้อนเป็น พลั งงานไฟฟ้าเทียบเท่า
ในที่นี้ ใช้ค่า 0.45

ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้ อนสู งจากผู้ จ าหน่ าย ให้ ใช้ความร้ อนเฉลี่ ยที่กรมพัฒ นาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกาหนด
รายละเอียดของพระราชกฤษฎี กากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 และพระราชกฤษฎีกากาหนด
โรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 อยู่ในภาคผนวก ก-2 และภาคผนวก ก-3 ตามลาดับ
4. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ
พระราชบัญญัติการส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้กาหนดการ
ดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้
วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กากับดูแลมีความ
เข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดาเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่
4.1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา 7 ได้แก่ การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
(2) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
(3) การนาพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
(4) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง
(5) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกาลังไฟฟ้า การลดความต้องการพลัง
ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสม
กับภาระและวิธีการอื่น
(6) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทางานและวัสดุ
ที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา 9 วรรคหนึ่งได้กาหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอานาจออกฎกระทรวง
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวีธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ
(2) กาหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในโรงงานควบคุม
แต่ละแห่ง ตลอดจนกาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควรให้ อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
มีอานาจออกคาสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์
พลั งงานเป็ นไปตามมาตรฐาน หลั กเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนั้นตามมาตรา 10
4.2 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา 17 ได้แก่ การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ
ก่อสร้างนั้นๆ
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(6) การใช้ระบบควบคุมการทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวีธีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทาการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา 19 วรรค
หนึ่ ง ได้กาหนดให้ รัฐ มนตรี โ ดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่ งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวง
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทาการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(2) กาหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (1) เพื่อการอนุ รั กษ์
พลังงาน
รายละเอียดของกฎกระทรวงกาหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 อยู่ในภาคผนวก ก-4
ในการออกกฎกระทรวงดังกล่ าวข้างต้น มาตรา 20 กาหนดว่าถ้า คณะกรรมการควบคุม อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนามาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมื อนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบั ญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอานาจ
หน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคาร
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ที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ นี้
นอกจากนี้ เพื่ อประโยชน์ ใ นการอนุ รั กษ์ พลั ง งานในอาคารควบคุม มาตรา 21 วรรคหนึ่ ง กาหนดให้
รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ
(2) กาหนดให้ เจ้ า ของอาคารควบคุม ต้องจั ด ให้ มีผู้ รั บ ผิ ดชอบด้านพลั งงานประจ าในอาคารควบคุ ม
แต่ละแห่ง ตลอดจนกาหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอานาจออก
คาสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้เจ้าของ
อาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่งนั้นตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 10
4.3 สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ากว่าขนาด หรือปริมาณ
ที่ ก าหนดในพระราชกฤษฎี ก าก าหนดโรงงานควบคุ ม พ.ศ. 2540 หรื อ พระราชกฤษฎี ก าก าหนดอาคารควบคุ ม
พ.ศ. 2538 และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ า 6 เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอี ยดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคาขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคาขอดังกล่าว
ให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
โดยเร็วตามมาตรา 8 วรรคสามหรือมาตรา 18 ประกอบมาตรา 8 วรรคสาม แล้วแต่กรณี
เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้ง
ดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ใ ห้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดาเนินการไว้ก่อน
จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคาวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็น ผู้ยื่นคา
ร้องทราบแล้วตามมาตรา 50 ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ตามมาตรา 52
หากเจ้ าของโรงงานควบคุ มหรื อเจ้าของอาคารควบคุ มแห่ ง ใดแจ้ง รายละเอียดหรือเหตุผ ลในการใช้
พลังงานต่ากว่าขนาดหรือปริมาณที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา 53
พลังงาน

4.4 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์

สาหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กาหนดการดาเนินการเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรือ
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อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา 23 วรรคหนึ่ง กาหนดให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
(2) กาหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลง
พลังงานและประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
(3) กาหนดวัส ดุห รื อ อุป กรณ์เพื่ อการอนุ รั กษ์พ ลั งงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่ างใด
เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(4) กาหนดให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ทั้งนี้ มาตรา 23 วรรคสอง กาหนดว่าผู้ผลิตและผู้จาหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (2) หรือ (3) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือมาตรา 40
แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้
5. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) รวมถึงกฎหมาย
ลาดับรอง (กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ได้กาหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ
เจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดาเนินการอนุรักษ์พลังงานดังนี้
(1) ต้องดาเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามข้อกาหนด
ในกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และวิธีการจั ดการพลั งงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 รวมถึงการจัดทารายงานการจัดการพลังงานและการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้แก่อธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็นประจาทุกปี ทั้งนี้
โดยต้องผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับ พพ.
(2) ต้องจั ดให้ มีผู้ รั บผิ ดชอบด้านพลั งงานประจ าในโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมแต่ละแห่ ง โดยมี
จ านวนและคุณสมบั ติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดคุณสมบั ติ หน้าที่และจ านวนของ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ โดยกาหนดให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมขนาด
ใหญ่ (ขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์หรือ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานรวมทั้งหมด
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูล ขึ้นไป) ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 คน โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวต้องเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติซึ่งสาเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
กับที่อธิบดีให้ความเห็นชอบหรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานซึ่งจัดสอบโดย พพ.
(3) ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือ มาตรา 21 ประกอบมาตรา 10 แล้วแต่กรณี)
ที่สั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อ
ตรวจสอบให้ ก ารอนุ รั กษ์ พลั งงานให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่ก าหนดใ น
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดการพลัง งานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และ
กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
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6. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการ
ดาเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จานวน
หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบัติ หน้าที่ และจานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก-6
6.1 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทางานในโรงงานหรืออาคาร
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุม
(2) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
(3) เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
ที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(4) เป็นผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ
(5) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ
(1) และ (2) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
6.2 จานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจาที่โรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจานวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เ ป็ น โรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม ที่ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ จ าหน่ า ยพลั ง งานให้ ใ ช้
เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ากว่า 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530
กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากไอน้า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จาหน่าย
พลั งงานหรื อของตนเอง อย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรือรวมกันตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่ านมา
มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ากว่า 60 ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่าง
น้อย 1 คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการ ตามหัวข้อ 6.1
(2) ในกรณี ที่เ ป็ น โรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม ที่ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ จ าหน่ า ยพลั ง งานให้ ใ ช้
เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 3,000 กิโลวัตต์ หรือ 3,530
กิโ ลโวลท์แอมแปร์ ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้ อนจากไอน้า หรื อพลั งงานสิ้ นเปลื องอื่นจาก
ผู้จาหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่าน
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มา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.1 (4) หรือ (5) สาหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 ประการตามหัวข้อ 6.1 ด้วย
6.3 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) บารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ
(2) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน
(3) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
(4) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบั ติตามคาสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ
6.4 การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกาหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2 (1) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กาหนด
ในหัวข้อ 6.1 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
(2) กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ 6.2 (2) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 2 คน ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ 6.1(4) หรือ (5) สาหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
จานวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ 6.1 แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
6.5 การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทาให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ค รบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหัวข้อ 6.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที
(2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิม
พ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที
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7. การจัดการพลังงานตามกฎหมาย
เจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมต้องดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและใน
อาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ก-5 เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวง
ฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ ก าหนดวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งานโดยแบ่ ง ออกเป็ น 8 ขั้ น ตอน โดยมี แ ผนผั ง ของโครงสร้ า งการจั ด
การพลังงานดังต่อไปนี้

รูปที่ 1-2 แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 การจัดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา
คณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ อานาจหน้าที่ของคณะทางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิ ธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวีธีการจัดการพลังงาน
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(4) รายงานผลการอนุ รั ก ษ์และการจั ดการพลั ง งานตามนโยบายอนุ รักษ์พ ลั งงานและวิธีก ารจั ด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการตามกฎกระทรวงนี้
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ในกรณีที่เป็นการนาวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น
โดยพิจารณาจากการดาเนิ น งานด้านพลั งงานที่ผ่ านมา เพื่อให้ ทราบถึงสถานภาพการจั ดการพลั งงานขององค์กร
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด และนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงานรวมทั้ง ทิศทางและแผนดาเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป
ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น ในคณะทางานด้านการจัดการพลังงานใช้ตาราง
ประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าว
นั้น จะพิจารณาระบบซึ่ งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมี
คะแนนระหว่าง 0 - 4 คะแนน ซึ่งคณะทางานฯ จะต้องทาการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็น
กลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกาหนดเป้าหมายใน
องค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกาหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจานง
และความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสานึกของพนักงาน
ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรั กษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมโดยจัดทาเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามวิธีการจัด
การพลังงาน
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นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่จัดทาขึ้น โดยปดดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้
ขั้นตอนที่ 4 การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้ อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนาไปสู่การประเมินการใช้
พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ขั้นตอนที่ 5 การจัดให้มีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
เจ้ าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจั ดให้ มีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุ รั กษ์
พลั งงานที่ป ระสงค์จะให้ล ดลง โดยกาหนดเป็ น ร้อยละของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม หรื อกาหนดระดับ ของการใช้
พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการรวมทั้งระบุระยะเวลาการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงาน
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดาเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและ
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้ และสร้างจิ ตสานึ กให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้
พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 6 การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทาขึ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ
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ขั้นตอนที่ 7 การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ
ขั้นตอนที่ 8 การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุและอาคารควบคุมฯ
รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดาเนินการจัดการพลังงาน จะกล่าวในรายละเอียดในบทที่ 2
8. บทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกาหนดโทษในลักษณะของ
ค่าปรับสาหรับผู้ที่ไม่ดาเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ไม่ดาเนินการจัดการพลังงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็น
จริ ง และอื่ น ๆ ส าหรั บ บทก าหนดโทษของผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ แ ละกฎหมายล าดั บ รอง ของ
พระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้
ลักษณะของการกระทาความผิด

บทลงโทษ

1. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน
150,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 53)
เหตุผลในการมีคาขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 8 วรรคสาม
อันเป็นเท็จ
2. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 54)
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10
และมาตรา 21 ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง

14

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

14

ลักษณะของการกระทาความผิด

บทลงโทษ

3. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน
150,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 53)
เหตุผลในการมีคาขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา 8 วรรคสาม
อันเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท (มาตรา 54)
4. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของอธิบดีตามมาตรา 10
และมาตรา 21 ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
5. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 54)
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา
21 อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- การกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ
- การกาหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานประจาในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกาหนดคุณสมบัติ
และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
6. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 48/1 ผู้ใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา 47(3) อันเป็น
เท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน
200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 56)

7. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือปรับตั้ง
ตามจานวนที่ต้องส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 หรือ แต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาทหรือทั้งจาทั้ง
มาตรา 37
ปรับ (มาตรา 58)
8. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 47(2)

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท (มาตรา 60)
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บทที่ 2
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
จัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร กล่าวคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีนโยบายให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุมดาเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร ทั้งนี้
เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จากข้อกาหนดตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และวิธีการจั ดการพลั งงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 (รายละเอียดศึกษาได้จาก ภาคผนวก ก-5 ) ซึ่งกาหนดให้โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม จาเป็นต้องเริ่มให้มีวิธีการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธี
การจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้ งมีการวางแผนการดาเนินการที่ดี และเหมาะสมกับ
องค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดาเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(3) การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
(6) การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ทั้งนี้ โดยรายละเอียดของการดาเนินการในบางขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนในข้อ (4) ข้อ (5) ข้อ (6) ข้อ (7)
และข้อ (8) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ด้วย (ดูจากภาคผนวก ก-8)
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รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
คานิยามที่ต้องทราบ
 การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบด้วย บุคลากร
ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการดาเนินการ โดยมีการทางานประสานกันอย่างมีระเบียบและแบบ
แผน เพื่อปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่กาหนดไว้
 การใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ หมายถึง การใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
โดยรวมและสามารถแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน
 องค์กร หมายรวมถึงโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม
 คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การพลังงานทั้งหมด
 ผู้ตรวจสอบพลังงาน หมายถึง ผู้มีอานาจในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานซึ่งรวมถึง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อธิบดีอนุญาตให้ดาเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
ข้อกาหนด
“ ข้อ 5 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทางานด้านการจัด
การพลังงาน รวมทั้งกาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางานด้านการจัด
การพลังงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อานาจหน้าที่ของคณะทางานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกของ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
(6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการ
ตามกฎกระทรวงนี้”
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ความส าเร็ จของการพัฒ นาและน าวิธีการจั ดการพลั งงานมาใช้ภ ายในองค์กรที่ส าคัญที่สุ ด คือ การมี
คณะทางานที่มีป ระสิ ทธิภ าพและเหมาะสม ดังนั้ น เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจั ดให้ มี
คณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อทาหน้าที่ควบคุมดูแล ดาเนินการ ประสานงาน และรายงานผลการจัด
การพลังงานในองค์กร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่องค์กร
ได้กาหนดขึ้น โดยคณะทางานด้านการจัดการพลังงานที่จัดตั้งขึ้นนั้น อาจอยู่ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะทางาน
(คู่มือนี้จะอ้างอิงคาว่า “คณะทางาน” แทน “คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน”) ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ทั้งนี้ต้องมีคาสั่งประกาศแต่งตั้งคณะทางาน พร้อมทั้งระบุ อานาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะทางานให้ชัดเจน และต้องเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
อย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
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(1) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมกาหนดให้มีคณะทางานและควรให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างองค์กร
(2) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าอาคารควบคุมต้องจัดทาหนั งสือแต่งตั้งคณะทางาน และกาหนด
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางานอย่างชัดเจน โดยอานาจหน้าที่ของคณะทางาน
ต้องกาหนดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง
(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องประกาศคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้พนักงาน
ทุกคนในองค์กรรับทราบ และมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ทั้งนี้ให้สื่อสารหรือเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้ง
โดยการติดประกาศ หรือจัดทาเป็นหนังสือเวียนหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
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(ตัวอย่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การพลั ง งานข องบริษ ัท ฯ เป็น ไปอย่า งต่อ เนื ่อ ง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วย
ตัวแทนของหน่วยงานต่า งๆ เพื่อร่วมประสานการทางานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บ รรลุผลสาเร็จ ตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. .................................................... ประธานคณะทางาน
ผู้จัดการโรงงาน
2. .................................................... เลขานุการ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
3. .................................................... คณะทางานฝ่ายมาตรการ
แผนกวิศวกรรม
4. ...................................................
คณะทางานฝ่ายประสานงาน แผนกบุคคล
5. .................................................... คณะทางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์
6. .................................................... คณะทางานฝ่ายอบรม
แผนกการผลิต
7. .................................................... คณะทางานฝ่ายกิจกรรมฯ
แผนกบัญชี

1.
2.
3.

4.
5.
6.

โดยคณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมที่กาหนดขึ้น
ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัตติ ามนโบบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มีการดาเนินการดังนี้
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผล
การดาเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จดั ทาขึ้น
รายงานผลการดาเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมรับทราบ
ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการตามกฎกระทรวง
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ......................... เป็นต้นไป
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง...(เจ้าของโรงงานควบคุม/
อาคารควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูง)

รูปที่ 2-2 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการจัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะทางานและลงนามคาสั่ง
2. กาหนดอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางาน
3. จัดให้มีการเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
4. รับทราบและติดตามการทางานของคณะทางานพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
เช่น บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น
หน้าที่ของคณะทางาน
1. ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
4. ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมทราบ
6. เสนอแนะการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมพิจารณา
7. สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดาเนินการตามกฎกระทรวงกาหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
หน้าที่ของพนักงาน
1. รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและอานาจหน้าที่ของคณะทางาน
2. ให้ความร่วมมือในการดาเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานของตนอย่างเต็มที่
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการดาเนินการจัดการพลังงานของคณะทางาน
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ข้อกาหนด
“ ข้อ 3 วรรคสอง ในกรณีที่เป็นการนาวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใช้เป็นครั้งแรกให้เจ้าของ
โรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณาจากการ
ดาเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมาก่อนการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน”
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่เริ่มนาวิธีการจัดการพลังงานเข้ามาใช้ในองค์กรขึ้นมาเป็นครั้งแรกนั้น
อาจจะไม่ทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง เจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมจึงต้องจัดให้ มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลั งงานภายในองค์กรเบื้ องต้น สาหรั บใช้ในการประเมิน
เปรียบเทียบเพื่อทาให้ทราบถึงการจัดการด้านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและแผนดาเนินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กรต่อไป ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมก่อน แล้วจึงนาผลการประเมินมาประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมอีกครั้ง
ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้นขององค์กร คณะทางานสามารถดาเนินการได้โดยใช้ตารางประเมินการ
จัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM ) ดังตารางที่ 2-1 ในการประเมินสถานภาพการจั ด
การพลังงานขององค์กร จะพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญต่างๆ 6 ส่วน คือ นโยบาย การจัดการองค์กร การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการลงทุน โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง 0-4
คะแนน ผู้ประเมินจะต้องทาการประเมินอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน จากนั้นจึงทาการกาหนดเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบเพื่อกาหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป
การทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น จะใช้เฉพาะเมื่อมีการนาวิธีการนี้มาใช้เป็นครั้งแรก
เท่านั้น เมื่อระบบการจัดการพลังงานดาเนินการไปได้ครบถ้วนตามข้อกาหนดแล้ว ผลจากการทบทวนวิเคราะห์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 8) จะนาไปใช้ในการทบทวนนโยบายและพิจารณาปรับปรุงวิธีการ
จัดการพลังงานในรอบต่อไป
ในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเคยส่งรายงานการจัดการพลังงานมาแล้ว อาจไม่ต้องจัดส่งการ
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น แต่ถ้ามีการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานควรจะทาการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นและนาไปเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน
อย่างไรก็ตาม การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ
ปี จะช่วยให้ทราบสถานภาพปัจจุบันเพื่อใช้เป็นแนวทางติดตามและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานต่อไป
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ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของโรงงานตัว อย่างโดยการใช้ตารางประเมิน การจัดการ
ด้านพลังงาน อาจเริ่มจากการตั้งคาถามเพื่อประเมินการจัดการพลังงานในปัจจุบันขององค์กรตามองค์ประกอบของการ
จัดการพลังงานทั้ง 6 ส่วน (ดังตัวอย่างคาถามในรูปที่ 2-3) เมื่อได้คะแนนจาการประเมินจากคาถามในทุกองค์ประกอบ
แล้ ว ให้ ทาการลากเส้ น เชื่อมต่อระหว่างจุ ดตามคะแนนที่ได้ และทาการวิเคราะห์ การจัดการพลั งงานของโรงงาน
โดยเปรียบเทียบ รูปร่างของลักษณะเส้นที่ได้จากการประเมินกับรูปร่างของเส้นแบบต่างๆ ที่แสดงในตารางที่ 2-2 เพื่อ
แปลความหมาย หากลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงกับรูปแบบที่กาหนดไว้ก็ให้ใช้รูปร่างของเส้นที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด
สมมติรูปร่างของเส้น ที่ได้จากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ น ของโรงงานตัวอย่าง
เป็นดังรูป ที่ 2-4 ลักษณะเส้นที่ได้จะอยู่ในแบบ U-Shaped ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าโรงงานมีความคาดหวังสูงต่อการ
จัดการพลังงานภายในองค์กร เนื่องจากมีการกาหนดนโยบายการจัดการพลั งงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้รับการ
สนั บสนุน จากผู้บ ริห ารทั้งด้านเงิน ลงทุน และทรั พยากรในด้านต่างๆ (ได้คะแนนประเมินสูงสุด 4 คะแนน ในองค์
ประกอบ ที่ 1 และ 6) แต่การดาเนิน การด้านการจั ดการพลังงานในด้านต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกับพนักงานทุกคน (ผู้ใช้พลังงาน)
ในองค์กร (ได้คะแนนประเมินต่าสุด 1 คะแนน)
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นทาให้ทราบว่านโยบายอนุรักษ์
พลั งงานที่จะจั ดทาขึ้นของโรงงานตัว อย่ าง จ าเป็ นต้องมุ่งเน้ น ในการจั ดโครงสร้างขององค์กรให้ส อดคล้ องกับการ
ดาเนินงานด้านการจัดการพลังงาน โดยต้องกาหนดให้มีการจัดตั้งคณะทางานเข้ามารับผิดชอบในการจัดการพลั งงาน
ขององค์กรอย่างเป็นทางการ รวมทั้งกาหนดอานาจและหน้าที่ของคณะทางานดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบาย
อนุรักษ์พลังงานที่จัดทาขึ้นจาเป็นต้องระบุให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็น
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและเพื่อนาไปสู่ความร่วมมือและประสานงาน
ในการดาเนินงานด้านการจัดการพลังงาน รวมถึงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
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ตารางที่ 2-1 ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM)
ระดับ
คะแนน

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน

2. การจัดการองค์กร

3. การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร

5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน
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5.1 กาหนดให้การเผยแพร่ 6.1 มีการจัดสรรงบประมาณ
4.1 มีการจัดทาระบบการ
41.1 มีนโยบายการจัดการ 2.1 มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน 3.1 มีแผนการอบรมเชิง
พลังงานเป็นเอกสาร
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ปฏิบัติการหรือกิจกรรม
จัดเก็บและการสื่อสาร
โครงการอนุรักษ์
ประจาปีเพื่อเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
พลังงานเป็นส่วนหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และลงนามโดยผู้บริหาร
ซึ่งลงนามโดยผู้บริหาร
ที่ชัดเจนซึ่งจัดทาขึน้ โดย
พลังงานและการประหยัด
ของแผนการ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ระดับสูง โดยกาหนดให้
ระดับสูง เพื่อดาเนินการ
คณะทางานฯ โดยความ
พลังงานระหว่างผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ของ
และการจัดการพลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการ
และตรวจสอบผลการ
เห็นชอบของผู้บริหาร
กับพนักงาน มีการกาหนด
องค์กรเพื่อให้พนักงาน
โดยพิจารณาถึง
ดาเนินงานขององค์กร
ดาเนินการจัดการพลังงาน
เพื่อกระตุ้นและสร้าง
วิธีการสื่อสารทีช่ ัดเจน
ทุกระดับได้รบั ทราบ
ความสาคัญ
มีการเผยแพร่ให้กับ
ภายในองค์กร มีการ
แจงจูงใจให้พนักงานทุก
รวมทั้งมีการติดตามและ
คุณค่าของการประหยัด
ของโครงการเป็นหลักทั้ง
พนักงานทราบอย่าง
กาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ระดับ มีจิตสานึกและมี
ประเมินผลของการ
พลังงาน และผลของ
ในระยะสัน้ และระยะ
ทั่วถึง และปฏิบัติตาม
ดาเนินการแต่ละ
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สื่อสารเพื่อหาข้อบกพร่อง
การดาเนินการ
ยาว
นโยบายฯ โดยได้รบั
มาตรการที่ชัดเจน และมี
พลังงาน
และแนวทางแก้ไข
การสนับสนุนจาก
การเผยแพร่ให้พนักงาน
จัดการพลังงานอย่าง
ผู้บริหารระดับสูง
ทราบอย่างทั่วถึง
สม่าเสมอ
4.2 ไม่มีระบบการจัดเก็บ
6.2 พิจารณาการลงทุนใน
5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
31.2 มีนโยบายฯ ทีช่ ัดเจน 2.2 มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน 3.2 ไม่มีการกาหนดแผน
โดยจัดทาเป็นเอกสาร
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การอบรมฯ หรือ
ข้อมูลและการสื่อสาร
การดาเนินโครงการ
มาตรการอนุรักษ์
แต่ไม่ได้ลงนามและ
โดยผู้บริหารระดับสูงแต่
กิจกรรมอย่างชัดเจน
ข้อมูลที่ชัดเจนโดยให้
อนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานที่ให้
ไม่ได้รับการสนับสนุน
การกาหนดอานาจหน้าที่
โดยให้คณะทางานฯ
คณะทางานและ
การจัดการพลังงาน
ผลตอบแทนการลงทุน
เป็นช่องทางหลักในการ
จากผู้บริหาร มีการ
มีขอบเขตจากัดและไม่
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ให้แก่พนักงานบาง
สูง
ดาเนินการกระตุน้ และ
เผยแพร่นโยบายฯ แต่
ชัดเจนมีการเผยแพร่คาสัง่
เป็นช่องทางหลักในการ
ระดับอย่างสม่าเสมอ
สร้างแรงจูงใจให้แก่
พนักงานรับทราบไม่
แต่งตั้งฯ แต่พนักงาน
สื่อสารข้อมูลต่างๆ
เฉพาะในกลุ่ม
พนักงาน
ทั่วถึง
รับทราบไม่ทั่วถึง
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงานโดยตรง

25

26
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ระดับ
คะแนน

1. นโยบายการจัด
การพลังงาน

2. การจัดการองค์กร

3. การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ

4. ระบบข้อมูลข่าวสาร

5. ประชาสัมพันธ์

6. การลงทุน

21.3 มีการจัดทานโยบายฯ 2.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 3.3 คณะกรรมการ/คณะ 4.3 คณะกรรมการเฉพาะกิจ 5.3 คณะกรรมการเผยแพร่ 6.3 พิจารณาการลงทุนใน
เป็นเอกสาร แต่ยังไม่
ทาหน้าที่ในการดาเนิน
ทางานด้านการ
ทาหน้าที่ในการสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
มาตรการอนุรักษ์
ชัดเจนในบางข้อ ไม่
การอนุรักษ์พลังงานและ
อนุรักษ์พลังงานเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ใช้พลังงานและการ
พลังงานที่มีระยะเวลา
กาหนดให้นโยบายฯ
รายงานผลต่อคณะ
ประหยัดพลังงานให้กับ
ผู้ดาเนินการเป็นครั้ง
พลังงานและการประหยัด
คืนทุนเร็ว
เป็นส่วนหนึ่งของการ
พนักงานเป็นครั้งคราว
กรรมการ/คณะทางาน
คราว
พลังงานและประเมินผล
ดาเนินงานขององค์กร
ซึ่งอาจทาโดยเป็น
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การสือ่ สารดังกล่าวเป็น
ไม่ได้มีการลงนามและ
หนังสือเวียนแจ้งให้
เพื่อพิจารณาและสรุปผล
ครั้งคราว
การสนับสนุนจาก
ทราบ การประชุมชี้แจง
การดาเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และไม่มีการ
เป็นต้น
ผู้บริหาร
เผยแพร่นโยบายฯ ให้
พนักงานทราบ
2.4 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 3.4 มีการติดต่ออย่างไม่เป็น 4.4 มีการจัดทาสรุปรายงาน 5.4 มีการแจ้งให้พนักงาน 6.4 พิจารณาการลงทุนใน
11.4 มีนโยบายฯ แต่ไม่ได้
จัดทาเป็นเอกสาร เป็น
เป็นผู้ดาเนินการและ
ทางการโดยวิศวกรเป็น
การใช้พลังงานและการ
ทราบข้อมูลอย่างไม่
มาตรการอนุรักษ์
เพียงการมอบหมาย
รายงานต่อผู้บริหาร
ผู้ให้ข้อมูลการใช้และ
ประหยัดพลังงานอย่าง
เป็นทางการ เช่น การ
พลังงานที่มีการลงทุนต่า
หรือชี้แจงแนวทางการ
โดยตรง
ประหยัดพลังงานกับ
ไม่เป็นทางการเพือ่ ใช้
แจ้งให้ทราบข้อมูล
ปฏิบัติโดยวาจา
ผู้ใช้พลังงานโดยตรงเพื่อ
เกี่ยวกับวิธีการใช้
เป็นข้อมูลในการปรับ
สร้างแรงจูงใจให้
พลังงานภายในฝ่ายของ
ประสิทธิภาพการใช้
ประหยัดพลังงาน
ตนเองอย่างมี
พลังงานในฝ่ายของตนเอง
ประสิทธิภาพ เป็นต้น
3.5 ไม่มีการติดต่อหรือการ 4.5 ไม่มีการรวบรวมและ
5.5 ไม่มีการเผยแพร่ และ 6.5 ไม่มีการลงทุนใดๆ
01.5 ไม่มีการกาหนดนโยบาย 2.5 ไม่มีการแต่งตั้ง
และแนวทางการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ใดๆ
ในการปรับปรุง
ที่ชัดเจน
และการประหยัด
ปริมาณการใช้พลังงาน
เกี่ยวกับการดาเนินการ
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานให้กับผู้ใช้
และค่าใช้จา่ ยทางด้าน
อนุรักษ์พลังงานและ
พลังงาน หรือการอนุรักษ์
พลังงาน
พลังงาน
การจัดการพลังงาน
พลังงานในด้านอืน่ ๆ

คาถาม องค์กร ไม่มีนโยบายพลังงานการจัดการพลังงาน

ไม่ใช่ไ

คาถาม มีนโยบายพลังงาน แต่ม่ไใม่ช่มีการจัดทาเป็นเอกสาร
เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา

ไม่ใช่ไ
ม่ใช่
คาถาม มี น โยบายเป็ นเอกสาร แต่ ไ ม่ชั ด เจนในบางข้อ

ใช่

ใช่

คะแนน

0 11
1

ใช่

1

3

และไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ

ไม่ใช่ไ
คาถาม มีนโยบายเป็นเอกสาร แต่ไม่ได้ลงนาม และไม่ได้
รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้
บุคลากรได้รับทราบ แต่ไม่ทั่วถึง

ใช่

4

3

5

4

ไม่ใช่ ไ
องค์กรมีนโยบายพลังงานเป็นเอกสารลงนามและได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง มีการเผยแพร่ให้พนักงาน
รับทราบอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบาย

ใช่

รูปที่ 2-3 ตัวอย่างคาถามเพื่อการประเมินนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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(ก)

(ข)
รูปที่ 2-4 ตัวอย่างการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง
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ตารางที่ 2-2 ลักษณะเส้นแบบต่างๆ และวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
ลักษณะเส้น

รายละเอียด

การวิเคราะห์

1. High Balance ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3

ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมายคือรักษาให้ยั่งยืน

2. Low Balance ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3

ต้องมีการพัฒนาในทุกประเด็นอย่างเร่งด่วน

3. U-Shaped

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูง
กว่าประเด็นอื่นๆ

4. N-Shaped

ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรรเงินลงทุนที่ดี
แต่ต้องพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น การกระตุ้นและการสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงาน การจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน
พลังงาน เป็นต้น

2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่า
กว่าประเด็นอื่นๆ

5. Trough

การสร้างแรงจูงใจ และการจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี
ไม่ช่วยทาให้การจัดการพลังงานประสบผลสาเร็จเพราะไม่มี
การกาหนดนโยบายที่ดี และไม่มีการสนับสนุนเงินลงทุนหรือ
สนับสนุนเงินลงทุนน้อยมาก

1 ประเด็นมีคะแนนต่ากว่า
ประเด็นอื่น

ประเด็นที่ลา้ หลัง เช่น การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจหรือ
ระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจทาให้ระบบการจัด
การพลังงานไม่กา้ วหน้าเท่าที่ควร

6. Peak

1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่า
ประเด็นอื่น

7. Unbalanced

ความสาเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุด เช่น การกระตุ้นและการ
สร้างแรงจูงใจ หรือระบบข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น อาจเป็นการสูญ
เปล่าเพราะประเด็นอื่นยังล้าหลังมาก ทาให้ระบบไม่ก้าวหน้า
โดยเฉพาะในด้านนโยบายและการลงทุน

มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าที่มี
ต้องรีบพัฒนาประเด็นที่มีคะแนนต่าให้สูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนสูงกว่าหรือต่ากว่าค่าเฉลี่ย โดยเร็ว
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีต่อการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และให้คาแนะนาการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น และให้การสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งงบประมาณและกาลังคนที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใช้ตารางประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
2. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและทิศทางการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของพนักงาน
1. ให้ความร่วมมือในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
2. ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการด้านพลังงาน
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ข้อกาหนด
“ข้อ 4 ในการจั ดทานโยบายอนุ รัก ษ์พลั ง งานเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อ เจ้ า ของอาคารควบคุมอาจ
ตั้งคณะทางานเพื่อช่วยจัดทานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได้
นโยบายอนุรักษพลังงานต้ องแสดงเจตจานงและความมุ่ งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม โดยจั ดทาเป็ น เอกสารและลงลายมือชื่อเจ้ า ของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุม
หรือเจ้าของอาคารควบคุม
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมนั้น
(3) การแสดงเจตจานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้า ของอาคารควบคุมจัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยการ
ปิดประกาศไว้ ในที่ซึ่งเห็นได้ ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้"
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
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เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกากับดูแลให้มีการดาเนิ นการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องดาเนินการดังนี้

 กาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรในองค์กรรับทราบและปฏิบัติ

ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

นโยบายอนุ รั กษ์พลังงาน ที่ จั ดทาขึ้นนั้ นต้องมีเนื้ อหาหรือ ข้อความที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกาหนด
โดยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทาเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงเจตจานงในการจัดการพลังงานและใช้ในการสร้าง
จิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้อ ง
ดาเนินการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรทุกระดับในองค์กร
รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(1) เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุร ัก ษ์พ ลั ง งานที่ เ จ้ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้ า ของอาคารควบคุ ม จั ด ท าขึ้ น นั้ น
ต้องมีเนื้อหาและสาระสาคัญอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1.1) ข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน” หรือเป็น
ภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความรับผิดชอบด้านการ
ใช้พลังงานขององค์กร
(1.2) ข้อความที่บ่งบอกถึง ความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ ซึ่งมีความหมาย
ว่า นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความสาคัญให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ เช่น องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลิตสูงซึ่งเป็นต้นทุนหลักส่วนหนึ่ง
ดังนั้น นโยบายอนุรักษ์พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้ความสาคัญสูง เพื่อให้เหมาะสม
กับปริมาณพลังงานที่ใช้ เป็นต้น
(1.3) ข้อความที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน เช่น องค์กรต้องดาเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(1.4) ข้อความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น องค์กรจะดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น
(1.5) ข้อความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้มีอย่างพอเพียงในการดาเนินการตาม
วิธีการจัดการพลังงาน หมายความว่า องค์กรต้องมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการดาเนินการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
(2) การดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อองค์กรมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องทาการเผยแพร่และประกาศแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งอาจทาได้โดยการติดประกาศ การจัดทาเป็นเอกสารแจกให้กับพนักงานทุกคน การใช้เสียงตามสาย
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หรือการส่งนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับหัวหน้างานในทุกแผนกโดยตรง ทั้งนี้คณะทางานอาจจัดทาเอกสารรายชื่อ
ของพนักงานทุกคนในองค์กรลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เจ้าของหรือผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์
พลังงานที่กาหนดขึ้นนั้นที่ความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร
(3) ขัน้ ตอนในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(3.1) คณะทางานประชุมร่วมกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดทา
นโยบายอนุร ักษ์พลัง งาน ในกรณีที่โ รงงานควบคุม และอาคารควบคุมเริ่ม นาวิธ ีการจัด
การพลัง งานมาใช้ใ นองค์ก รเป็น ครั ้ง แรก จ าเป็น ต้อ งน าผลประเมิน สถานภาพการจัด
การพลัง งานเบื ้อ งต้น มาใช้เ ป็น แนวทางในการกาหนดนโยบาย ส่ว นในกรณีที่โ รงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมมีวิธีการจัดการพลังงานอยู่ก่อนแล้ว ให้นาผลการทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของวิธีการจัดการพลังงาน ปีที่ผ่านมา มาประกอบการกาหนด
นโยบาย
(3.2) การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์ กรต้องครอบคลุมรายละเอียดตามหัวข้อ (1)
เป็นอย่างน้อย
(3.3) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล้ว คณะทางานต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร
ที่เ กิด ขึ้น ในระหว่า งการประชุม ซึ่ง อาจเป็น รายงานการประชุม ก็ไ ด้ โดยต้อ งมีร ายชื่อ
ผู้เ ข้า ร่ว มประชุมและข้อ สรุป ที่เ กิดจากการประชุม และจัด ทาเป็นเอกสารนโยบายเพื่อ
นาเสนอเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงลงลายมือชื่อใน
นโยบายต่อไป
(3.4) คณะท างานแถลงนโยบายอนุร ัก ษ์พ ลัง งานต่อ พนัก งาน ซึ ่ง อาจทาได้โ ดยการติด ป้า ย
ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานหน้าประตูทางเข้าองค์กร และบอร์ดประกาศข่าวสาร
และควรจัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานในการปฐมนิเทศพนัก งาน
ใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน ทาให้เกิดการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(3.5) ภายหลังการเผยแพร่น โยบายอนุร ักษ์พลัง งาน ควรจัด ให้มีการแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อนโยบายที่กาหนดขึ้น ทั้งนี้อาจทาโดยออกแบบสารวจความคิดเห็นหรือจัด
ประชุมภายในองค์กร แล้ว นาผลสารวจที่ได้เสนอต่อที่ป ระชุมทบทวนกับ คณะผู้บริห าร
เพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมของนโยบายที่กาหนดขึ้น กับ สถานการณ์ด้า นพลัง งานใน
ปัจจุบันขององค์กร
หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรต่าง ๆ ที่มีต่อการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. กากับให้มีการจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อ
2. ควบคุมและดูแลให้มีการประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นทางการ
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม
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หน้าที่ของคณะทางาน
1. กาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและจัดทานโยบายเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
2. ดาเนินการประกาศและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เช่น แถลงการณ์ ติดประกาศ ทาโปสเตอร์ ประชุม หรือฝึกอบรม เป็นต้น
หน้าที่ของพนักงาน
1. รับทราบนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
3. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อกาหนด
“ ข้อ 6 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้ าของอาคารควบคุมจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
วัตถุป ระสงค์ของขั้นตอนนี้ เป็ นการค้น หาศักยภาพขององค์ กรในการปรับ ปรุงประสิ ทธิภ าพการใช ้
พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานโดยเริ่ม
จากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน และประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญกล่าวคือเป็ นการ
มุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงว่ามีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและเป็นไป
ตามข้อกาหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจากนั้นจึงนาข้อมูล ที่ได้มาใช้เป็น แนวทางในการกาหนด
เป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ประโชน์ที่ไดจากการประเมินศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ก็คือ
ก. เป็นดัชนีในการบ่งบอกถึงต้นทุนทางพลังงานสาหรับสินค้าหรือบริการ
ข. ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการใช้พลังงานขององค์กร
ในอดีตกับปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบการใช้พลังงานเบื้องต้นกับโรงงานประเภทเดียวกัน
ค. ใช้กาหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
ในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1) รวบรวมข้ อมู ล การผลิ ต การบริ การ และการใช้ พลั งงานของทุ ก ฝ่ ายหรื อแผนกที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การใช้พลังงาน โดยเป็นข้อมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปีที่ผ่านมาและจัดทาข้อมูล
ดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร
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(2) การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
(2.1) การประเมินระดับองค์กร
เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่ แยกเป็นหน่วยงานหรืออุปกรณ์ โดยขั้นแรก
ต้องทราบข้อมูลของระบบไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้ มีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภทใด (อัตราปกติ TOD หรือ TOU) จานวน
และขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้งแล้วจึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม
โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งคานวณหาสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแยกตามระบบการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การ
ทาความเย็น อัดอากาศ การผลิต อื่นๆ ฯลฯ)
การประเมินแบบนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ
ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานในอดีต เช่น องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลงหรือเท่า
เดิม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีกาลังการผลิตเท่าเดิม เป็นต้น
ข. เปรี ยบเที ยบข้ อ มูล การใช้ พ ลั ง งานของโรงงานหรื อ อาคารอื่น ที่ มีก ระบวนการผลิ ต
ที่คล้ายกันหรือขนาดใกล้เคียงกัน (ถ้ามี)
(2.2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการ ทาได้โดยการหา
ค่าการใช้พลังงานจาเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ดังนี้
สำหรับโรงงำนควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานคือ หน่วยผลผลิต เช่น น้าหนัก
ของเส้นใย ในกรณีที่โรงงานเป็นโรงงานปั่นเส้นด้าย เป็นต้น
สำหรับอำคำรควบคุม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานอาจเป็น จานวนห้องพัก
ที่จาหน่ายได้ในกรณีของโรงแรม หรือ จานวนของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล หรือพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
ในกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น
(2.3) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรหลักแต่ละตัว โดยการประเมินการ
ใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญในกระบวนการผลิตหรือการบริการของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการตรวจวัดหา
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ชั่วโมงการทางาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละ
เครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีการใช้ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ทั้งนี้ การประเมิ น ศักยภาพการอนุ รั กษ์พ ลั งงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม นี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ใน ภาคผนวก ก-8
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้ า ที่และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรต่า ง ๆ ที่ มีต่อ การประเมิน ศักยภาพการอนุ รั กษ์ พลั ง งานตาม
ประกาศกระทรวงฯ
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และให้การสนับสนุนในการดาเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่ของคณะทางาน
1. รวบรวมและจัดทาข้อมูลการใช้งานของอาคาร ข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานสาหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปีที่ผ่านมา
2. ประเมินหาค่าการใช้พลังงานจาเพาะของผลผลิต (โรงงานควบคุม) หรือการบริการ (อาคารควบคุม)
3. จัดทาแบบบันทึกการใช้พลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ห ลักที่มีนั ยสาคัญของการใช้พลั งงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยการหาปริมาณการใช้พลังงาน ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ
การใช้พลังงานและค่าปริมาณการสูญเสียพลังงาน
หน้าที่ของพนักงาน
ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและการประเมินการใช้พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อกาหนด
“ข้อ 7 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงานของพลังงานที่ประสงค์ จะให้ ลดลง โดยกาหนดเป็ นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้ เดิมหรือกาหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาเนินการ การลงทุน และผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ง เจ้า ของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคาร
ควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และ
สร้างจิตสานึกให้ เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง”
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพื่อ ค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน เจ้าของโรงงานควบคุม
และเจ้าของอาคารควบคุมต้องกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
และรวมทั้งจั ดทาแผนอนุรั กษ์พลั งงาน เพื่อให้ มีแผนงานที่จะดาเนิ นการให้ บ รรลุ สู่เป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่ าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง และมีแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
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ความรู้ และกระตุ้นให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและแผนที่กาหนดไว้
เมื่อดาเนินการจัดทาเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้า ของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้
พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ โดยมีข้อแนะนาในการ
ดาเนินการดังนี้
(1) การกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
แนวทางการก าหนดมาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานหรื อ มาตรการที่ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ อาจใช้หลักการของ Cause-and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า
“Fishbone Diagram” เป็ น แนวทางในการระดมความคิด เห็ น โดยเริ่ ม จากผลที่ ได้ รั บ (Effect) คื อ อุ ป กรณ์
ประสิทธิภาพต่าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 2-5) และพิจารณาทีละประเด็น

รูปที่ 2-5 Cause-and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram)
เริ่มจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการทางาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็นสาเหตุที่ทาให้
มีการใช้พลังงานสูงได้ จึงไม่ควรละเลย เมื่อทราบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ลาดับถัดไป
คือการกาหนดมาตรการที่เหมาะสม เช่น หากหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูงกว่าค่าเฉลี่ย
คืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการที่ควรกาหนดคือการปรับปรุงให้อากาศใช้มีอุณหภูมิ
ลดลง ซึ่งอาจทาโดยปรับปรุงระบบการถ่ายเทความร้อนของ Compressor House เป็นต้น รูปที่ 2-6 แสดงแนวทาง
ในการกาหนดมาตรการอนุรั กษ์พลังงานโดยให้ องค์กรที่นาระบบการจัดการพลั งงานมาประยุกต์ใช้ต้องพิจารณา
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง
(1.1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
 ควบคุมการทางานแนวทางเดิมให้ดีขึ้นโดยการใช้ Standard Operating Procedures
(สาเหตุที่พบจากการทา Cause - and - Effect Analysis คือพนักงาน)
 การปรับเปลี่ยนวิธีการทางานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุที่พบจากการ
ทา Cause - and - Effect Analysis คือ วิธีการทางาน) การปรับปรุงงานซ่อมบารุง
โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance
(TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective Maintenance,
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Maintenance Prevention และ Breakdown maintenance ทั้งนี้องค์กรไม่
จาเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรนาองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ
สภาพ/ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่พบจากการทา Cause - and - Effect Analysis
คือ เครื่องจักร/อุปกรณ์) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจาก
การทา Cause - and - Effect Analysis คือวัสดุที่ใช้)
(1.2) การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพื่อให้ Air Intake
มีอุณหภูมิลดลง เป็นต้น
(1.3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
ของเดิมเพื่อช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององค์กร เป็นต้น
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รูปที่ 2-6 แนวทางการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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(2) การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
จากมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่กาหนดตามแนวทางที่กล่าวไปแล้วในข้อ (1) องค์กรตัดสินใจ
กาหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความสาเร็จ ในการกาหนดเป้าหมายมีอยู่ 3
แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กาหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต การกาหนด
เป้าหมายโดยวิธีนี้เป็นการกาหนดทิศทางและจุดหมายเพื่อให้องค์กรใช้ความพยายาม
อย่างเต็มความสามารถในการบรรลุสู่เป้ าหมายดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะไม่
สามารถบรรลุสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด แต่องค์กรก็จะได้รับผลประหยัดที่เกิดขึ้นส่วน
หนึ่งจากความพยายามดังกล่าว
แนวทางที่ 2 การใช้ค่าต่าสุดของอุปกรณ์ หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยทาได้ หรือการใช้ค่าต่าสุด
ในแผนภู มิที่ ได้จากความสั มพันธ์ระหว่ างระดับพลั งงานที่ ใช้กั บตั วแปร (driver)
ตัวอย่างเช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้าที่
ผลิตได้ดังแสดงในรูปที่ 2-7 เส้นทึบเป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีตในขณะที่
เส้นปะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดการใช้พลังงานที่ต่าสุด และเป็นเส้นกาหนดเป้าหมาย
อนุรักษ์พลังงานนั่นเอง
25
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รูปที่ 2-7 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณไอน้าที่ผลิตได้
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แนวทางที่ 3 การใช้ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ จ ากการเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
(Benchmarking) : วิธี นี้ เป็ นการใช้ค่ าที่ดี ในล าดั บถัดไป เพื่ อน ามากาหนดเป็ น
เป้ าหมายของอุป กรณ์ ตัวอย่ างเช่น จากผลการเปรี ยบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ พบว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานของค่าการใช้พ ลังงานจาเพาะ (SEC)
ของอุตสาหกรรมปู น ซีเมนต์ มีค่าเท่ากับ 3.291 GJ/Ton ในขณะที่ ค่าที่ดีที่ สุ ดมีค่ า
เท่ากับ 3.05 GJ/Ton ดังนั้นองค์กรอาจกาหนดเป้าหมายค่าการใช้พลังงานจาเพาะ
ที่ต้องการมีค่าเท่ากับ 3.29 GJ/Ton เป็นต้น
ในการจั ดทาทั้งเป้ าหมายและแผนอนุ รั กษ์พลั งงานนั้ น คณะทางานของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมนั้น อาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดและข้อเสนอแนะ โดยการ
นาข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งรวบรวมหรือจัดทาขึ้นไว้แล้ว มาใช้พิจารณาประกอบการจัดทาเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน โดยในการจัดทาเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวต้องระบุถึงชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งกาหนดเป็น ร้อยละของการใช้
พลังงานเดิม รวมถึงเงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการที่กาหนดไว้
ในเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
จากสถิติข้อมูลในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยการนามาตรการจัดการพลังงานนี้มาใช้กับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมบางส่วนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานจากการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้นที่ไม่ต้องลงทุนสูง มีผลประหยัดโดยเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 5-10 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด
ซึ่งปั จจุ บัน พบว่าโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมส่ วนใหญ่ได้ดาเนิ นมาตรการข้างต้นแล้ว แต่ยังมีศักยภาพที่จะ
ดาเนินการเพิ่มเติมได้ ดังนั้นเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมควรตั้งเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานให้มีการ
ประหยัดได้อย่างน้อยร้อยละ 1 เทียบกับการใช้พลังงานทั้งหมด
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รวม

ด้านความร้อน

รวม

ด้านไฟฟ้า

ลาดับที่

มาตรการ

เชื้อเพลิง
ปริมาณ บาท/ปี
(หน่วย/ปี)

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี ชนิด

เป้าหมายการประหยัด

ไฟฟ้า

ตารางที่ 2-3 ตัวอย่างตารางสรุปเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ผลประหยัด

ร้อยละ

เงินลงทุน (บาท)

คืนทุน (ปี)

ระยะเวลา

(3) วิธีการจัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานนั้ น เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ให้ มี วิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานขึ้นในองค์กรก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
ที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ แผนอนุรั กษ์พลั งงานที่ดี ต้องแสดงรายชื่ อและวัตถุประสงค์ของมาตรการที่จะดาเนิ นการ
ระยะเวลา งบประมาณ กลุ่ มเป้ าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รั บ จากการดาเนิ น การ และผู้ รั บ ผิ ดชอบในการดาเนิ น
มาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ (ตัวอย่างตารางสรุปแผนอนุรักษ์พลังงานแสดงในตารางที่ 2-4)
(4) วิธีการจัดทาแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรั บ การฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานควรจะต้ อ งประกอบด้ ว ย
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อหลั กสู ตรการฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์พลั งงาน กลุ่ มเป้าหมายของ
ผู้อบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม และผู้ รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลั กสูตรหรื อกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (ตัวอย่างตารางสรุปแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแสดงในตารางที่ 2-5)
ตารางที่ 2-4 ตัวอย่างตารางสรุปแผนอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับที่

มาตรการ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เริ่มต้น
สิ้นสุด
(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)

เงินลงทุน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2-5 ตัวอย่างตารางสรุปแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับที่ หลักสูตร /กิจกรรม

เดือน
กลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เข้าอบรม ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ ดูแล และมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่จาเป็นต่อการ
ดาเนินการ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. กาหนดและจัดทาเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามข้อกาหนด
2. ดาเนินการวางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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3. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและกิจกรรม
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทาประวัติการฝึกอบรมของ
พนักงานทุกคน
5. เผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
หน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือกับคณะทางานในการกาหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กรรวมทั้งเข้า
ร่วมฝึกอบรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ขั้นตอนที่ 6 การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ข้อกาหนด
“ข้อ 8 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน
ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทาขึ้นตามข้อ 7 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา”
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ภายหลังจากที่เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุ รั ก ษ์พลั ง งาน ผ่ านการอนุ มัติจากเจ้ าของโรงงานควบคุมและเจ้ าของอาคารควบคุม หรื อผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ดแล้ ว
คณะทางานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมถึง
ตรวจสอบและวิเ คราะห์ การปฏิ บั ติ ต ามเป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์ พลั งงาน เพื่ อ ติด ตามความก้ าวหน้ า ของการ
ปฏิบัติงานว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานหรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามเปาหมายและแผนงานที่วางไว้ คณะทางานจะต้องดาเนินการค้นหาสาเหตุว่าทาไมการดาเนินงานจึง
ไม่ประสบผลตามที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขในการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงให้ การทางานบรรลุตาม
เป้าหมาย เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป
ในการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน คณะทางานควรดาเนินการดังนี้
(1) ควบคุ มให้ มี การด าเนิ น มาตรการตามระยะเวลาที่ ก าหนดในแผนอนุ รั กษ์ พลั งงานและแผนการ
ฝึกอบรมฯ โดยการให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการรายงานผลการดาเนินการ รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคอย่างสม่าเสมอ โดยการรายงานความก้าวหน้าอาจระบุในรูปของเปอร์เซ็นต์ของผลสาเร็จใน
การดาเนินงาน รวมทั้งพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดาเนินการในกรณีที่มีความจาเป็น
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(2) ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละแผนงานหรือแต่ละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรมฯ ที่กาหนดไว้
(3) หากมาตรการใดมี การด าเนิ น การล่ าช้ า ไม่ เป็ นไปตามแผน ต้องวิ เคราะห์ หาสาเหตุที่ ทาให้ การ
ดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย อาจใช้วิธีที่เรียกว่าไดอะแกรมแบบก้างปลา (Fishbone Diagram)
ในการหาสาเหตุ (ตัวอย่างดังรูปที่ 2-8) เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสรุปผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ใน
รายงานผลการดาเนินงานต่อไป
(4) สาหรั บมาตรการที่ดาเนิ นการแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ คณะทางานต้องจั ดให้ มีการดาเนิ นการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบั ติ ตามเป้ าหมายและแผนฯ ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ พนั กงานที่
รับผิดชอบมาตรการนี้เป็นผู้ควบคุมการตรวจสอบ และส่งผลการตรวจสอบให้กับคณะทางานอีกที
หนึ่ง
(5) การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวให้รวมทั้งการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรทาเป็นประจา อย่างน้อย 3
เดือนต่อครั้ง และจัดทาเป็นรายงานเสนอให้เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุม โดยในรายงาน
ดังกล่าวต้องประกอบด้วย
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ผลสรุ ปการติดตามการดาเนิน การของมาตรการอนุรั กษ์พลั งงาน โดยระบุชื่ อมาตรการ
อนุ รั กษ์ พลั งงาน สถานภาพการด าเนิ น งาน และปั ญหาและอุป สรรคในการดาเนิ นงาน
(ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ในตาราง
ที่ 2-8)
ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกตามมาตรการ
ด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน โดยระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาเนินการ
แต่ละมาตรการ ระยะเวลาการดาเนินการแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง สถานภาพการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินลงทุ นตามแผนและเงิน
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรค
ในระหว่างการดาเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแสดงอยู่ในตารางที่ 2-6 และตารางที่ 2-7)
ผลสรุ ปการตรวจติดตามการดาเนิ นการของการฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยระบุชื่อหลั กสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สถานภาพการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ (ถ้ามี) และจานวน
ผู้เข้าอบรม (ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแสดงอยู่ในตารางที่ 2-9)
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รูปที่ 2-8 ตัวอย่างไดอะอกรมแบบก้างปลา
หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการ
ฝึกอบรมฯ รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึกอบรมฯ
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
กากับ และดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ รวมทั้งตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ
หน้าที่ของคณะทางาน
1. ติดตามและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมฯ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแผนการฝึกอบรมฯ
ของฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหาในการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย และแผนการอนุรักษ์พลังงาน
รวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ
หน้าที่ของพนักงาน
ให้ความร่วมมือกับคณะทางานในการตรวจสอบการดาเนินตามเป้าหมายและแผน สาหรับผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการให้คณะทางานทราบเป็นระยะ
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ตารางที่ 2-7 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านความร้อน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
เงินลงทุน
ตามเป้าหมาย
ที่เกิดขึ้นจริง
สถานภาพการ
เชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง
ดาเนินการ
ตามแผน
ที่เกิดขึ้น
ตามแผน ลงทุนจริง
ดาเนินการ
จริง
(บาท)
(บาท)
ชนิด
ปริมาณ (หน่วย/ปี) บาท/ปี
ชนิด
ปริมาณ (หน่วย/ปี)
บาท/ปี

ตารางที่ 2-6 ตัวอย่างตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ผลการอนุรักษ์พลังงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
เงินลงทุน
ตามเป้าหมาย
ที่เกิดขึ้นจริง
สถานภาพการ
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ดาเนินการ
ตามแผน
ที่เกิดขึ้น
ตามแผน ลงทุนจริง
ดาเนินการ
จริง
(บาท)
(บาท)
กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
บาท/ปี

ตารางที่ 2-8 ตัวอย่างตารางสรุปผลการติดตามการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับที่

มาตรการ

สถานภาพการดาเนินการ
[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
.............................................................................
...................................................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก
..........……...............………….....................................
.............................................................................
[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
.............................................................................
...................................................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก
.............................................................................
...................................................................................

หมายเหตุ

ตารางที่ 2-9 ตัวอย่างตารางสรุปสถานภาพการดาเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับที่ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม

สถานภาพการดาเนินการ

จานวนผู้เข้า
อบรม

หมายเหตุ

[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก

............................................................
............................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก
............................................................
............................................................
[ ] ดาเนินการตามแผน
[ ] ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
............................................................
............................................................
[ ] ล่าช้า เนื่องจาก
..........................................................
..........................................................
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ข้อกาหนด
“ข้ อ 9 เจ้า ของโรงงานควบคุมและเจ้า ของอาคารควบคุมต้ องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขขอบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา
ที่กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจา อย่ างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดในขั้ น ตอนนี้ ให้ พิ จ ารณาการตรวจติ ด ตาม และการประเมิ น ผลการจั ด
การพลังงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการที่ผ่านมา องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองค์กร เพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้นว่ามีการปฏิบัติงานตามแผน
และดาเนินการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้นหรือไม่ รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเป็นรายงาน
การตรวจติดตามขององค์กร ส าหรั บ ช่ว งเวลาและความถี่ใ นการตรวจติด ตามนั้น ต้องก าหนดให้ เหมาะสมและ
สม่าเสมอ โดยความถี่ของการตรวจติดตามนั้นสามารถกาหนดขึ้นเองโดยองค์กร แต่ควรทาเป็นประจาอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง ในส่วนของคณะผู้ตรวจประเมินนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกทั้งต้องมี
ความเป็นกลางและเป็นอิสระต่อกิจกรรมที่จะทาการประเมิน การดาเนินการตรวจติดตามภายในควรกาหนดแผนงาน
และขอบเขตการตรวจประเมินที่แน่นอน
ในการตรวจติ ดตามและประเมิ น วิธี ก ารจั ด การพลั ง งาน คณะทางานด้ า นการจั ด การพลั ง งานควร
ดาเนินการดังนี้
(1) ดาเนินการประชุมร่วมกับเจ้าขอโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม เพื่อจัดตั้งคณะผู้ตรวจ
ประเมินการจั ดการพลั งงานภายในองค์ก ร พร้ อมทั้ งกาหนดวาระการทางานของคณะผู้ ตรวจ
ประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผู้ตรวจประเมิน ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คนซึ่งอาจประกอบ
ด้วยบุคคลที่มาจากภายนอกหรือภายในองค์กรก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ความเหมาะสมและอัตรากาลังคน
ขององค์กรนั้น
(2) เจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุม ลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ และเผยแพร่
ให้พนักงานขององค์กรรับทราบ
(3) ข้อกาหนดของการจัดการพลังงานที่ต้องได้รับการตรวจประเมินมีหัวข้อ ดังนี้
ก. การจัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ค. การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษ์พลังงาน
จ. การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
ฉ. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์ปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
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ซ. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
(4) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ตามข้อ (3) ให้ดาเนินการ
โดยการประเมิน
ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ ที่คณะทางานด้านการจัดการพลังงานจัดทาขึ้นหรือ
จัดเก็บ เช่น แผนการฝึกอบรม เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เป็นต้น
ข. จากการสอบถามพนักงาน โดยการสัมภาษณ์ หรือให้ตอบแบบสอบถาม เป็นต้น การตรวจ
เอกสาร หลักฐานต่างๆ จะเป็นลักษณะของการตรวจว่ามีหรือไม่มีเอกสารหลักฐาน
และเอกสาร หลักฐานนั้นมีแล้วครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเสนอ
ข้อปรับปรุงหรือเสนอแนะในกรณีที่การดาเนินการจัดการพลังงานไม่เป็นไปตามวิธีการ
ที่กาหนด
(5) ภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามข้อ (4) เรียบร้อยแล้ว คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ต้องทาการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงานดังกล่าวพร้อมทั้ง
ลงลายมื อชื่อ รั บ รองโดยประธานคณะผู้ ตรวจประเมิ น ฯ และจั ดส่ งให้ คณะทางานด้ านการจั ด
การพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมร่วมกันพิจารณาผลการตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงาน เพื่อทาการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 8 (ตัวอย่างสรุปผลการตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงานภายใน
องค์กรแสดงในตารางที่ 2-10)
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ตารางที่ 2-10 ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดาเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
รายการตรวจประเมิน
1. คณะทางานด้านการจัด
การพลังงาน

2. การประเมินสถานภาพ
การจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการ

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
1. คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุ
โครงสร้าง อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน
ด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
1. ผลการประเมินการดาเนินงานด้านพลังงานทีผ่ ่านมา
โดยใช้ ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน
(Energy Management Matrix)
2. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3. อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................

1.
อนุรักษ์พลังงาน
2.
3.
4.
5. การกาหนดเป้าหมายและแผน 1.
อนุรักษ์พลังงาน
2.
3.
4.

ผลการ
ตรวจสอบ
มี
ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกาหนด
ครบ
ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ

การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร
การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์
การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์
อื่น ๆ (ระบุ)....................................................
มาตรการและเป้าหมายในการดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน
แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
34

รายการตรวจประเมิน
6. การดาเนินการตามแผน

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
1. ผลการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย

ผลการ
ตรวจสอบ
มี

ไม่มี

ความถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อกาหนด
ครบ

ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ
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อนุรักษ์พลังงาน การ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การ
และแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย
อนุรักษ์พลังงาน
และแผนอนุรักษ์พลังงานสาหรับมาตรการด้านความร้อน
4. ผลการติดตามการดาเนินการตามแผนฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
5. อื่น ๆ (ระบุ)....................................................
7. การตรวจติดตามและ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร
2. รายงานผลการตรวจประเมิน
3. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................
8. การทบทวน วิเคราะห์ และ 1. แผนการทบทวนการดาเนินงานการจัดการพลังงาน
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัด 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
การพลังงาน
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
3. อื่น ๆ (ระบุ)...................................................
ลงชื่อ ………………....................................……
( ………………………………………….. )
ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
วันที่ ................/.............................../..................
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หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
2. กากับ ดูแล ให้มีการดาเนินการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน
หน้าที่ของคณะทางาน
1. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในการดาเนินการตามข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
2. นาผลการตรวจประเมินมาทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
หน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนการดาเนินการตรวจประเมิน
2. ดาเนินการตรวจประเมินตามแผนที่กาหนด
3. ทาการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้กับคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
และเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม และผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่ของพนักงาน
เตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ ในการตรวจประเมินภายใน
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ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ข้อกาหนด
“ข้อ 9 เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้ าของอาคารควบคุมต้ องจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการ
จัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่ วงเวลาที่
กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีป ระกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา”
ที่มา: กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
การดาเนินการตามขั้นตอนที่ 8 นี้ เป็นการดาเนินการที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 7 โดยนาผลการประเมิน
การจั ดการพลั งงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ ความเหมาะสม จุ ดอ่อน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการ
ดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินการตาม
ข้อกาหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรม หรือเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการดาเนินการ โดยคณะทางานต้องทาการวิเคราะห์หา
สาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานว่ามาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก
จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องจัดขึ้นเป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกาหนดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยผู้เข้าประชุมควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
ประธานและคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องวิธีการจั ดการพลั งงาน คณะท างานด้านการจั ดการ
พลังงานควรดาเนินการดังนี้
(1) จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ทบทวนผลการด าเนิ น การภายหลั ง การตรวจประเมิ น ภายใน โดยแจ้ ง ให้
ผู้ รั บ ผิ ดชอบด้านพลั งงานหรื อตัว แทนจากหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้องทราบถึงวัต ถุป ระสงค์ รู ป แบบ
กาหนดเวลา และเข้าร่วมประชุม
(2) การจัดการประชุมทบทวนผลการดาเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และรับทราบผลการประชุม ดังนั้นควรให้มีการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากฝ่ายบริหาร คณะทางาน
และตัวแทนพนักงานทุกระดับจากหน่วยงานต่างๆ
(3) รวบรวมผลประเมิน การดาเนิน การจากหน่ ว ยงานต่างๆ ภายในองค์กร แล้ ว ทาการสรุป ผลการ
ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน และรายงานให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ โดยผลสรุปดังกล่าว ควรประกอบด้วยผลการทบทวนการ
ดาเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ ว่ามีความเหมาะสมหรือ
ควรปรับปรุง พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบในกรณีที่ เห็นว่าสมควรต้องมีการปรับปรุง และ
แนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ที่เกิดในแต่ละขั้นตอนของการจัดการพลังงาน (ตัวอย่าง
ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานแสดงในตารางที่
2-11)
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(4) ในระหว่ า งการประชุ ม ทบทวนและวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน ผู้ บ ริ ห ารควรเปิ ด โอกาส
ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งอิ ส ระ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น เชิ ง บวกและเชิ ง ลบต่ อ
การด าเนิ น การ โดยในกิ จ กรรมหรื อ การด าเนิ น การใดๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาวิ ธี
การจั ด การพลั ง งาน ก็ ค วรให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ต่ อ ไป ส าหรั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค หรื อ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ควรร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
(5) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ควรน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประชุ ม ทบทวนไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง วิ ธี การ
จัดการพลังงาน ให้ดีขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(6) เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก งานทุ ก คนรั บ ทราบถึ ง ผลการประชุ ม ทบทวนวิ ธี ก าร
จัดการพลังงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติในการทางานเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานซึ่งได้จากการ
ประชุม
หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการ
จัดการพลังงาน
หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม
1. ควบคุมให้มีการดาเนินการทบทวนผลการดาเนินวิธีการจัดการพลังงาน
2. ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และรับทราบ ผลการดาเนินการจัดการพลังงาน
3. แสดงเจตจานงให้มีการปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่ของคณะทางาน
1. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
2. ดาเนินการจัดการประชุมทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมและแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการประชุมให้พนักงานทุกคนรับทราบ
หน้าที่ของพนักงาน
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขในส่วนที่รับผิดชอบ
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7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

6. การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบ
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

1. คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

ขั้นตอน

ผลการทบทวน
เหมาะสม ควรปรับปรุง

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ตารางที่ 2-11 ตัวอย่างตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ
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การจัดทารายงานการจัดการพลังงาน
เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทารายงานการจัดการพลังงานและจัดส่งให้อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในรายงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
ของข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน โดยรายงาน
การจัดการพลังงานดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารและหลักฐานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและจ้าของอาคารควบคุมจัดทาขึ้นตามขั้นตอนต่างๆ
ของการดาเนินการจัดการพลังงาน และอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์พนักงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงว่าโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นได้ดาเนินการจัดการพลังงานจริง และในการดาเนินแต่ละขั้นตอน
นั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนมากน้อยเพียงใด ควรต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของ
อาคารควบคุมต้องดาเนินการจัดทาและส่งรายงานการจัดการพลังงานตามแนวทาง ดังนี้
(1) จัดทารายงานการจัดการพลั งงานให้ มี ร ายละเอีย ดของข้อมูล การดาเนิน การจั ดการพลั งงานตาม
รู ป แบบที่ก าหนดไว้ ใ นรายงานการจั ด การพลั ง งานส าหรั บ โรงงานควบคุ ม หรื อ รายงานการจั ด
การพลังงานสาหรับอาคารควบคุม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(2) จัดหาผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานที่จัดทาขึ้นตามข้อ (1) โดยใน
การตรวจสอบและรับรองรายงานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบพลังงานต้องจัดทารายงานและจัดส่งให้แก่
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ดังนี้
(2.1) รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน (Check List)
(2.2) รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(3) เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดส่งรายงานต่างๆ ให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย รายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลังงาน รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงาน โดยส่งเป็ น
เอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่นซีดีไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่ในปี
ที่ล่ ว งมานั้ น เจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อ เจ้ าของอาคารควบคุ มมี ร ะยะเวลาที่ต้ องด าเนิ นการจั ด
การพลังงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้ส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป
ช่องทางสาหรับการนาส่งรายงานดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ
 นาส่งด้วยตนเอง
 จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงานและ
จ่าหน้าซองนาส่งถึง
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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บทที่ 3
สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบและรับรอง และความสามารถที่จะดาเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการตรวจสอบและรับรองขึ้นกับ “สมรรถนะ (Competence)” ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองทั้งระดับผู้ชานาญการและผู้ช่วยผู้ชานาญการ สมรรถนะที่กล่าวถึงมีทั้งสมรรถนะที่เป็นพฤติกรรม
ส่วนบุคคลและสมรรถนะที่สะท้อนความสามารถในการนาประสบการณ์ จากการศึกษา การทางาน การฝึกอบรมหลักสูต ร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบและรับรองมาใช้ ในส่วนของสมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavior Competency)
ข้อกาหนด ข้อ 7.2.2 มาตรฐาน ISO 19011:2011 กาหนดให้ผู้ตรวจสอบและรับรอง ควรมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
ระหว่างการตรวจสอบและรับรอง










มีจรรยาบรรณ เที่ยงธรรม ซื่อตรง รู้จักแยกแยะ
เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีศิลปะในการสื่อสาร พูด เจรจา
เป็นคนช่างสังเกต
สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้โดยง่าย
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างๆกันในองค์กรที่กาลังถูกตรวจประเมินได้ง่าย
มีความมานะ ติดตาม ที่จะเสาะหาคาตอบที่ถูกต้อง สาเหตุที่แท้จริง
กล้าตัดสินใจ สามารถสรุปผลการตรวจประเมินโดยอาศัยหลักฐานจากการตรวจประเมิน
สามารถดาเนินการตรวจประเมินได้ด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระ

1. สมรรถนะสาหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
นอกจากสมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavior Competency) ที่กาหนดโดยมาตรฐาน ISO 19011:2011
ที่กล่ าวถึงข้างต้น กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลั งงานได้กาหนดสมรรถนะที่จาเป็นส าหรั บผู้ ที่ จะเป็ น
ผู้ตรวจสอบฯ เพิ่มเติม 4 ด้าน (รูปที่ 3-1) เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายมีความ
น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม สมรรถนะที่กาหนดเพิ่มเติมได้แก่
1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็นคุณลักษณะร่วมของ
ผู้ตรวจสอบฯ เพื่อเป็น การหล่ อหลอมค่านิ ยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยสมรรถนะหลั ก
สาหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
 การทางานเป็นทีม (Teamwork)
2) สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนด เป็นคุณ
ลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารเพื่อสร้างความเป็น ผู้ตรวจสอบและรับรองที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยสมรรถนะทางการบริหารสาหรับผู้ตรวจสอบและรับรองประกอบด้วย
 สภาวะผู้นา (Leadership)
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3) สมรรถนะหน้าที่งาน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กาหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่จาเป็นและสอดคล้องกับงานของผู้ตรวจสอบฯ โดยสมรรถนะหน้าที่
งานสาหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing)
 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ (Providing Knowledge and Building Relationships)
4) สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงความรู้ที่กาหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของผู้ตรวจสอบฯ ที่จาเป็นและสอดคล้องกับงานของผู้ตรวจสอบฯ โดยสมรรถนะด้าน
เทคนิคสาหรับผู้ตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
สมรรถนะสำหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง
สมรรถนะหลัก

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
 การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
 การทางานเป็นทีม

สมรรถนะ
กำรบริหำร

 สภาวะผู้นา

สมรรถนะ
หน้ำที่งำน

 การคิดวิเคราะห์
 การวางแผนและ
การจัดการ
 การให้ความรู้และ
การสร้างสัมพันธ์

สมรรถนะ
ด้ำนเทคนิค

 ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการ การ
อนุรักษ์พลังงาน
และการ
ตรวจสอบและ
รับรองการจัด
การพลังงาน

รูปที่ 3-1 สมรรถนะสาหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง
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2. คาอธิบายสมรรถนะและระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง
2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่ น จะปฏิ บั ติ ง านให้ ดี รวมถึ ง การสร้ า งสรรค์ พั ฒ นาผลงานหรื อ กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถปรับปรุงวิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนางาน
และสามารถให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้อื่นได้
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:
แนวทางการสร้างสมรรถนะ:
การยืนยันสมรรถนะ:

ระดับผู้ชานาญการ
สมรรถนะระดับที่ 4
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ
สมรรถนะระดับที่ 2
ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)
พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ ติ บุ ค คลที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นที่ จ ะตรวจสอบยื น ยั น
สมรรถนะ

(2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
หมายถึง ความขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม พั ฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้า พัมนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 แสดงความสนใจในการพัฒนาการทางานของตนเองและติดตามความรู้ใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการทางานของตนโดยตรงและโดยอ้อม
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในสาขาอาชีพของตน
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถพัฒนาการทางาน นาบุคคลอื่น และถ่ายทอด
ความรู้ วิทยาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ
ในงานมากขึ้น และสามารถให้คาปรึกษา แนะนาได้
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:

ระดับผู้ชานาญการ
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ

สมรรถนะระดับที่ 4
สมรรถนะระดับที่ 2

แนวทางการสร้างสมรรถนะ:
การยืนยันสมรรถนะ:

ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)
พิจารณาคุณสมบัติ ผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ ติ บุ ค คลที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นที่ จ ะตรวจสอบยื น ยั น
สมรรถนะ
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

3

59

(3) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
หมายถึ ง การครองตนและประพฤติ ป ฏิ บั ติถู ก ต้ อ งเหมาะสมทั้ ง ตามหลั ก กฎหมายและคุ ณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อธารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 มีความซื่อสัตย์สุจริต
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และธารงความถูกต้อง
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:

ระดับผู้ชานาญการ
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ

แนวทางการสร้างสมรรถนะ:

ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)

การยืนยันสมรรถนะ:

สมรรถนะระดับที่ 3
สมรรถนะระดับที่ 3

พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่จะตรวจสอบยืนยันสมรรถนะ
ผ่านกระบวนการทบทวนรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสารวจความคิดเห็นของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมต่อผลการตรวจสอบและรับรอง

(4) การทางานเป็นทีม (Teamwork)
หมายถึง ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกใน
ทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และความสามารถในการสร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิก ในทีม โดยแบ่งเป็น 4
ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 ทางานในหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบสาเร็จและสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อน
ร่วมงาน
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และรับฟังความเห็น ประสานงาน และสร้างบรรยากาศ
ในการทางานเป็นทีมได้
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแนะนา เพื่อนร่วมทีม
เพื่อให้ทางานร่วมกันทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:

ระดับผู้ชานาญการ
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ

แนวทางการสร้างสมรรถนะ:

ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)

การยืนยันสมรรถนะ:
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ไม่กาหนด
สมรรถนะระดับที่ 4

พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ ติ บุ ค คลที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นที่ จ ะตรวจสอบยื น ยั น
สมรรถนะ
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2.2 สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency)
(1) สภาวะผู้นา (Leadership)
หมายถึ ง ความสามารถ ในการเป็ น ผู้ น าที ม งาน ก าหนดทิ ศ ทาง เป้ า หมาย วิ ธี ก ารท างาน
การนาไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 ดาเนินงานในความรับผิดชอบ และการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการ
ยอมรับของทีมงาน
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเป็นผู้นาในการทางานของกลุ่มและสร้าง
ประสิทธิภาพการทางานของกลุ่ม
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และให้การดูแลและสนับสนุน ช่วยเหลือทีมงาน
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และให้การปรึกษา แนะนา แก้ปัญหาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้สมาชิกในทีม
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:

ระดับผู้ชานาญการ
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ

แนวทางการสร้างสมรรถนะ:

ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)

การยืนยันสมรรถนะ:

สมรรถนะระดับที่ 4
ไม่กาหนด

พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ ติ บุ ค คลที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นที่ จ ะตรวจสอบยื น ยั น
สมรรถนะ

2.3 สมรรถนะหน้าที่งาน (Functional Competency)
(1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
หมายถึง ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ ประเด็นปั ญหา แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การ
แยกแยะประเด็ น เป็ น ส่ ว นย่ อ ย เป็ น ขั้ น ตอน และการจั ด หมวดหมู่ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บแง่ มุ ม ต่ างๆ
ความสัมพันธ์ของประเด็นที่พิจารณากับสิ่งที่วิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 แยกแยะประเด็นปัญหา สถานการณ์ หรืองานออกเป็นส่วนย่อย
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของปัญหาหรืองาน
จัดลาดับความสาคัญของประเด็นต่างๆและค้นหาสาเหตุ
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ของปัญหาหรืองาน
วางกรอบแนวทางการวิเคราะห์การอ้างอิงกรอบแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงประเด็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หรือวางแผนงานที่ซับซ้อนได้
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:
แนวทางการสร้างสมรรถนะ:
การยืนยันสมรรถนะ:

ระดับผู้ชานาญการ
สมรรถนะระดับที่ 4
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ
สมรรถนะระดับที่ 2
ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)
พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ ติ บุ ค คลที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นที่ จ ะตรวจสอบยื น ยั น
สมรรถนะ
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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(2) การวางแผนและการจัดการ (Planning and Organizing)
หมายถึง ความสามารถในการวางแผนอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามขั้นตอนการจัดทาแผนงาน โดยเน้น
ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้งาน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงสนองต่อเป้าหมายของแผนที่วางไว้ รวมถึงความสามารถ
ในการบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนด โดยแบ่งเป็น 4
ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 รู้ เข้าใจหลักการในการวางแผนงาน
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และการกาหนดเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์ประกอบ และจัดลาดับความสาคัญ วางแผนการดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
การวางแผน
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และวางแผนหรือเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมต่างๆ
ที่มีความซับซ้อนเพื่อให้บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้ได้
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และกาหนดแนวทางในการป้องกันปัญหา และสามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหา/งานและเตรียมทางเลือกสาหรับการป้องกัน/
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการกาหนดค่าตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:

ระดับผู้ชานาญการ
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ

แนวทางการสร้างสมรรถนะ:

ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)

การยืนยันสมรรถนะ:

สมรรถนะระดับที่ 4
สมรรถนะระดับที่ 2

พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนที่จะตรวจสอบยืนยัน
สมรรถนะ

(3) การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ (Providing Knowledge and Building Relationships)
หมายถึง มีพฤติกรรมที่มุ่งมั่น และตั้งใจที่จะนาภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญและ
องค์ความรู้ต่างๆ ไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ หรือเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสร้าง
พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการ หรือเครือข่า ย เพื่อให้ผู้ประกอบการ เครือข่ายหรือบุคคลอื่น
โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 เข้าใจความจาเป็น ความสาคัญ ของการให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ มีความพร้อม
และแสวงหาโอกาส และช่องทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาผู้ประกอบการ
เครือข่ายหรือบุคคลอื่น
 ระดับที่ 2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทั่วไปอย่างกว้างๆ แก่ผู้ประกอบการ เครือข่ายหรือบุคคลอื่น
 ระดับที่ 3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการ เครือข่ายหรือบุคคลอื่น
ให้พัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค นวัตกรรม ฯลฯ ด้วยตนเอง และปรับเปลี่ยนเทคนิค
และแนวทางในการให้ความรู้ และการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง
ตามความต้องการในการประกอบการอย่างแท้จริง
 ระดับที่ 4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเล็งเห็นแนวโน้ม ข้อจากัด โอกาส หรือคาดการณ์
เตรียมการล่วงหน้า เพื่อให้คาแนะนา และแนวทางในการพัฒนาการประกอบการได้
ในระยะยาว
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ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:

ระดับผู้ชานาญการ
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ

แนวทางการสร้างสมรรถนะ:

ประสบการณ์จากการทางาน (On the job)

การยืนยันสมรรถนะ:

สมรรถนะระดับที่ 4
สมรรถนะระดับที่ 2

พิจารณาผลงานการตรวจสอบและรับรอง
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของนิ ติ บุ ค คลที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย นที่ จ ะตรวจสอบยื น ยั น
สมรรถนะ
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานส ารวจความพึ ง พอใจของ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบและรับรอง

2.4 สมรรถนะด้านเทคนิค (Technical Competency)
หมายถึ ง ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลังงานหมายถึง ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ขั้นตอนการ
ตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่
 ระดับที่ 1 คะแนนจากการทาแบบทดสอบ ต่ากว่าร้อยละ 60 แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงกาหนดการจัดการพลังงาน ทราบวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการตรวจสอบและรับรอง และทราบแนวทางการจัดการพลังงาน
 ระดับที่ 2 คะแนนจากการทาแบบทดสอบ ระหว่าง ร้อยละ 60–69 แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
ประเภทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทราบขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน และเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาระบบ 8 ขั้นตอน
 ระดับที่ 3 คะแนนจากการทาแบบทดสอบ ระหว่าง ร้อยละ 70–79 แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับ
สาระสาคัญของกฎหมาย ทราบเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองเป็นอย่างดี
และทราบแนวทางการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในเชิงอุปกรณ์
(Equipment Approach) เป็นอย่างดี
 ระดับที่ 4 คะแนนจากการทาแบบทดสอบ ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป แสดงว่าทราบข้อกาหนด
ของกฎหมายเป็นอย่างดี สามารถให้คาแนะนาการปรับปรุงการจัดการพลังงาน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทราบแนวทางการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงานในเชิงระบบ (System Approach) เป็นอย่างดี
ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดง:

ระดับผู้ชานาญการ
ระดับผู้ช่วยผู้ชานาญการ

สมรรถนะระดับที่ 4
สมรรถนะระดับที่ 2

การยืนยันสมรรถนะ:

ทาแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดกำร กำรอนุรักษ์
พลังงำน และกำร
ตรวจสอบและรับรอง…
กำรให้ควำมรู้และกำร
สร้ำงสัมพันธ์

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
4
กำรสั่งสมควำม
เชี่ยวชำญในงำนอำชีพ

3
2

กำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม

1
0

กำรวำงแผนและกำร
จัดกำร

กำรทำงำนเป็นทีม
กำรคิดวิเครำะห์
ผู้ชำนำญกำร

สภำวะผู้นำ
ผู้ช่วยผู้ชำนำญกำร

รูปที่ 3-2 Radar Chart แสดงระดับสมรรถนะที่ต้องแสดงสาหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานสาหรับผู้ชานาญการและผู้ช่วยผู้ชานาญการ
จะเห็นได้ว่า (รูปที่ 3-2) ระดับสมรรถนะที่ต้องแสดงของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับ
ผู้ชานาญการ สูงกว่าระดับของผู้ช่วยผู้ชานาญการ ทั้งนี้ เนื่ องจากบทบาทที่คาดหวังแตกต่างกัน โดยผู้ชานาญการต้อง
เป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการตรวจสอบและรับรองให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามกาหนดเวลา อีกทั้งยังต้อง
สามารถให้คาแนะนาแก่เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่าง
ยั่งยืน ในขณะที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการจะรับผิดชอบในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ขององค์ประกอบของระบบ
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเพื่อนาเสนอผู้ชานาญการพิจารณาต่อไป
3. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2543 ได้กาหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ดังต่อไปนี้
1. ไม่กระทาการใดๆ อันอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
บทบัญญัติในข้อนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะกว้างเพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรม หรือลักษณะการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต ยึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี มีความภาคภูมิในในเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพของตนเอง
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2. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทาอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
บทบั ญ ญั ติ ใ นข้ อ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการควบคุ ม ให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุ ญาตจากสภาวิศ วกร ต้อ งรั บ ผิ ดชอบในผลการปฏิบั ติห น้ าที่ใ ห้ ถูก ต้องตามหลั ก ปฏิบั ติและ
วิ ช าการ โดยจะต้ อ งศึ ก ษาถึ ง หลั ก เกณฑ์ ข องงานวิ ศ วกรรม และหลั ก เกณฑ์ ข องกฎหมายต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความ
ปลอดภัยในการทางานสาขาต่างๆ เป็นต้น
3. ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพด้วย
ความซื่อสั ต ย์ สุ จริ ต เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มมิ ให้ เกิดความเสี ยหายแก่ผู้ อื่น หากเป็ นกรณี ที่มิใช่เรื่ อ ง
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้กระทาการใดๆ อย่างไม่ซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต ต่ อผู้ อื่ น และไต่ ส วนแล้ ว เห็ น ว่ ามี ค วามผิ ด จริ ง อาจลงโทษโดยไม่ ใช้ บ ทบั ญญั ติ นี้ แต่ ไ ปใช้
บทบัญญัติตามข้อ 1 คือกระทาการใดๆ อันอาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแทนได้
4. ไม่ใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมผู้ได้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีอานาจ
หน้าที่ในตาแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นในด้านต่างๆ ใช้อานาจหน้าที่อันเป็นการบีบบังคับ
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับงาน หรือบังคับผู้อื่นไม่ให้งานนั้นแก่ฝ่ายตรงกันข้าม ทั้งนี้งานนั้น ไม่จาเป็น
จะต้องเป็นงานเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และบุคคลทั่วไปหากต้องเสียประโยชน์
จากการกระท าของผู้ ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พวิ ศ วกรรมดัง กล่ าว ก็ ถือ ว่ า เป็ น ผู้ เสี ย หาย
สามารถร้ อ งเรี ย นกล่ า วหาผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศวกรรมควบคุ ม นั้ น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาความผิดทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้
5. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทาอยู่กับผู้ว่าจ้าง
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเมื่อได้รับงาน
จากผู้ว่าจ้างแล้ว ต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง เสมือนกับที่วิญญูชนทั่วไปพึงรักษาผลประโยชน์
ของตนเอง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในข้อนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมให้ผู้ป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประกอบวิชาชีพของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์อื่นที่มิควรได้ นอกจาก
ค่าจ้างที่ได้รับทางานให้กับผู้ว่าจ้าง เพราะหากปล่อยให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เอารัดเอา
เปรียบผู้ว่าจ้างแล้ว ความเสื่อมศรัทธาต่อบุคคลและสถาบั นแห่งวิชาชีพจะเกิดขึ้น บทบัญญัติในข้อนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลทั่วไปด้วย
6. ไม่โ ฆษณา หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่น โฆษณา ซึ่งการประกอบวิช าชีพ วิศวกรรมควบคุ มเกิ นความเป็ น จริ ง
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
แข่งขันกันรับงานโดยการโฆษณา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกแยก เนื่องจากการแย่งงานกันทาและส่งผล
ให้เกิดการแตกความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน
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7. ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทาได้
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับ
งานโดยไม่คานึงถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและสังคม
ได้ อนึ่ง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะทาได้นั้น หมายถึงการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถตามที่กฎหมายกาหนด และรวมถึงความสามารถ
ที่ตนเองจะทาได้ตามความเป็นจริงด้วย
8. ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อรับปฏิบัติงานแล้ว ต้องมี
ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับทา เพราะหากปล่อยให้มีการละทิ้งงาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการประกอบวิชาชีพอันอาจนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียแห่งวงการวิชาชีพ
9. ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทา ตรวจสอบ หรือ
ควบคุมด้วยตนเอง
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมีความ ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น หากไม่สามารถรับปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้แล้ว
ก็ ไ ม่ ค วรลงลายมื อ ชื่ อ เป็ น ผู้ รั บ ท างานนั้ น เพราะจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ ว่ า จ้ า ง และ
บุคคลภายนอกได้
10. ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับทา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองวงการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นที่ไว้วางใจของ
บุคคลทั่วไป เนื่องจากหากบุคคลทั่วไปไม่เชื่อถือผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อผู้
ประกอบวิชาชีพและสถาบันแห่งวิชาชีพได้ ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในฐานะที่รู้ความลับของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่ง
ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยความลับนั้น ถ้าเปิดเผยความลับโดยประการ ที่น่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
11. ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความแตกแยก ไม่มีความสามัคคี โดยมุ่งให้เกิดความ
สามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยกัน
12. ไม่รับทางาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นทาอยู่
เว้นแต่เป็นการทางานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
ทราบล่วงหน้าแล้ว
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในกลุ่มของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยกัน
13. ไม่รับดาเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่ งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างราย
แรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างราย
แรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
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บทบัญญัติขอนี้มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมความประพฤติของผู ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมใหมี
ความซื่อสัตยสุจริตตอผูวาจาง ในกรณีที่มีการแขงขัน เปนการรักษาขอ มูลและความลับของผูวาจาง
14. ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน มิให้เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับรายการ
คานวณอันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
15. ไม่กระทาการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่น
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้มีวิชาชีพเดียวกัน คือ ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยไม่กระทาการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
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บทที่ 4
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
1. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำตและ
กำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2555 กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ตรวจสอบ
และรับรองกำรจัดกำรพลังงำนมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลธรรมดำและประเภทนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดำ
(ก) มีสัญชำติไทย
(ข) ได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรในสำขำที่
กำหนดให้กำรจัดกำรพลังงำนเป็นงำนในวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำนั้น
(ค) เป็นผู้สำเร็จกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่อธิบดีประกำศกำหนด
(ง) มีผู้ชำนำญกำรและผู้ช่วยผู้ชำนำญกำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของกฎกระทรวงฯ
(จ) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในระยะเวลำสำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำตหรือไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดย
คำพิพำกษำถึงที่สุดในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน เว้นแต่พ้นโทษ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปีก่อนวันขอรับใบอนุญำต
(2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริกำร
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน หรือกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้และกำรผลิตพลังงำน
(ข) ได้รับอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิศวกรและมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (1) (ง) และ (จ)
(ค) กรรมกำรหรือผู้จัดกำรของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลอย่ำง
น้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตำม (1) (ก) (ข) และ (ค)
(ง) กรรมกำรหรือผู้จัดกำรของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิติบุคคลต้องไม่
มีลักษณะต้องห้ำมตำม (1) (จ)
โดยผู้ที่สำเร็จกำรฝึกอบรมหลักสูตรตำมที่กำหนดใน (1) (ค) ทีม่ ีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว
ข้ำงต้น สำมำรถนำเอกสำรใบรับรองเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรประกอบกำรขอรับใบอนุญำตตรวจสอบ
และรับรองกำรจัดกำรพลังงำนตำมขั้นตอนที่กำหนด
รำยละเอียดกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับ
ใบอนุญำตและกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2555 อยู่ในภำคผนวก ก-7
1
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2. หน้าที่ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 ผู้ชานาญการ ทำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำนและจัดทำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
 ผู้ช่วยผู้ชานาญการ ทำหน้ำที่ช่วยผู้ชำนำญกำรในกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
และช่วยผู้ชำนำญกำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน
ประกำศกระทรวงพลังงำน เรื่ องหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดำเนิ นกำรจัดกำรพลังงำนในโรงงำนควบคุม
และอำคำรควบคุม พ.ศ. 2552 หมวด 5 ได้กำหนดวิธีกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน โดยผู้ตรวจสอบมี
หน้ำที่โดยสรุป ดังตำรำง (รำยละเอียดรำยละเอียดอยู่ในภำคผนวก ก-8)
หน้าที่
1. ตรวจสอบรำยงำนกำรจัด
กำรพลังงำน
2. เสนอข้อคิดเห็นกำรปรับปรุงวิธีกำร
ดำเนินกำรจัดกำรพลังงำน
3. จัดทำรำยกำรกำรตรวจสอบ
ตำมข้อกำหนด

4. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และรับรองฯ

รายละเอียด
พิจำรณำควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำรและหลักฐำน ซึ่งอำจ
รวมถึงกำรสอบถำมหรือสัมภำษณ์บุคลำกรที่เกี่ยวข้องตำมข้อกำหนด
ของวิธีกำรจัดกำรพลังงำน
1. กรณีที่เจ้ำของโรงงำนควบคุมหรือโรงงำนควบคุมดำเนินงำน
ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของวิธีกำรจัดกำรพลังงำน
2. กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องแต่มีโอกำสที่จะปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ในแต่ละขั้นตอนให้ดีขึ้นกว่ำเดิม
ต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย
1. ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน
2. ผลกำรตรวจประเมินว่ำมีหรือไม่มีหลักฐำน ในกรณีที่มีหลักฐำน
ให้ระบุชื่อของหลักฐำนควำมสอดคล้องหรือควำมไม่สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด รวมถึงกำรระบุประเภทของควำมไม่สอดคล้อง
ในกรณีร้ำยแรง หรือไม่ร้ำยแรง และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรพลังงำนในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนด
นำรำยกำรตรวจสอบที่จัดทำขึ้น มำทำเป็นสรุปผลกำรตรวจสอบ
ต้องมีรำยละเอียดประกอบด้วย ชื่อรำยกำรตรวจประเมิน ผลกำรตรวจ
ประเมิน และควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยต้องลงลำยมือชื่อรับรอง
โดยผู้ตรวจสอบฯ
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บทที่ 5
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
1. การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฯ และประสงค์จะยื่น
ขอรับใบอนุญาตให้ยื่นแบบคาขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องคาขอรับใบอนุญาต คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วย
ผู้ชานาญการ และคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก ก-10)
พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบคาขอ
การขอใบอนุญาตใหม่
-

แบบ บตพ.1 คาขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
แบบ บตพ.4 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (ประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอานาจ (ใช้ในกรณีมีการมอบอานาจ)
แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
แบบ บตพ.8 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ
แบบ บตพ.9 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ
- แบบ บตพ.2 คาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ
- แบบ บตพ.4 คารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (ประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
- แบบ บตพ.5 หนังสือมอบอานาจ (ใช้ในกรณีมีการมอบอานาจ)
- แบบ บตพ.6 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชานาญการ
- แบบ บตพ.7 บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชานาญการ
- แบบ บตพ.8 คาขอทาหน้าที่ผู้ชานาญการ (กรณีเพิ่มผู้ชานาญการ)
- แบบ บตพ.9 คาขอทาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชานาญการ (กรณีเพิ่มผู้ช่วยผู้ชานาญการ)
การขอใบแทนใบอนุญาต
- แบบ บตพ.3 คาขอใบแทนใบอนุญาต
สามารถดาวโหลดแบบคาขอ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.dede.go.th หรือ
www.thaienergyauditor.org
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2. วิธีการยื่น และช่องทางการยื่นขอรับใบอนุญาต
หลังจากจัดทาเอกสารคาขอและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว
ผู้ยื่นคาขอสามารถดาเนินการยื่นคาขอได้ 2 วิธี ดังนี้
รายละเอียด

วิธีการยื่นคาขอ
ยื่นคาขอด้วยตนเอง
ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.)

ยื่นคาขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ยื่นคาขอที่อาคาร 4 ชั้น 3
งานขึ้นทะเบียนและกากับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
จั ด ท าหนั ง สื อ น าส่ ง แบบค าขอ พร้ อ มแนบเอกสารและหลั ก ฐาน
จัดส่งไปยัง
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
3. ขั้นตอน เงื่อนไข และระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต
ภายหลังจากผู้ขอรับใบอนุญาต ยื่นคาขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคาขอ
พร้ อมหลักฐานประกอบการพิจารณา จากนั้ นเจ้าหน้าที่จะสรุป ผลการตรวจสอบเอกสารและนาเสนอเข้าประชุม
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ก่อนนาเสนอให้อธิบดีพิจารณาออก
ใบอนุญาต

74

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

2



30


90


(

30

)

รูปที่ 5-1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
1. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข หรือเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น พพ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ภายใน 30
2.

3.
4.

5.

วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง
กรณีผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าผู้รับคาขอทิ้งคาขอรับอนุญาต พพ. จะจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และคืนคาขอ
แก่ผู้ยื่นคาขอ พร้อมทาเป็นหนังสือแจ้งถึงเหตุแห่งการคืนคาขอนั้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
พพ. จะไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว
พพ. จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พพ. ได้รับคา
ขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มีความครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคา
ขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ในกรณีที่มีคาสั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจาก พพ. หากไม่มารั บภายในระยะเวลาดังกล่าว พพ. จะจาหน่ายเรื่องออกจากสารบบ และแจ้งเป็ น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
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ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์คาสั่งไม่ออกอนุญาตต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานได้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล
นอกจากนี้ ผู้ยื่นคาขอและผู้ได้รับใบอนุญาต สามารถร้องเรียน และแนะนาบริการ ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
 ศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียน อาคาร 7 ชั้น M กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สานักบริหารกลาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 เวปไซด์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
www.dede.go.th
 โทรศัพท์ หมายเลข 0 2223 0021-9, 0 2223 4471
 โทรสาร หมายเลข 0 2225 3785
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บทที่ 6
วิธีการตรวจประเมินเบื้องต้น
การตรวจประเมิน (audit) หมายถึง กระบวนการที่จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ เป็นอิสระ และเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจประเมิน (audit evidence) และการตรวจประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
ตัดสินระดับการบรรลุผลตามเป้าหมายของเกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria)
หลักการตรวจประเมินที่ดี มีดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต (integrity) : รากฐานของความเป็นมืออาชีพ ผู้ตรวจประเมินและบุคคลที่บริหาร
แผนงานการตรวจประเมินควร:
- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
- สังเกตและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงความสามารถขณะปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง เช่น รักษาความเป็นธรรมและไม่ลาเอียงในทุกกรณี
- มีความรู้สึกไวต่ออิทธิพลใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในขณะดาเนินการ
ตรวจประเมิน
2. การนาเสนออย่างเป็นธรรม (fair presentation) : ข้อผูกพันที่จะรายงานตามความจริงและอย่าง
ถูกต้อง ควรรายงานสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานการตรวจ
ประเมินควรสะท้อนกิจกรรมการตรวจประเมินตามความเป็นจริงและอย่างถูกต้อง อุปสรรคสาคัญที่
พบระหว่างการตรวจประเมินและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคณะผู้ตรวจประเมินและผู้รับการ
ตรวจประเมินที่ยังแก้ไขไม่ได้ด้วย การสื่อสารควรเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นรูปธรรม ทันเวลา ชัดเจน
และสมบูรณ์
3. การปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ (due professional care): การใช้ความ
ขยันหมั่นเพียรและดุลยพินิจในการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินควรดาเนินการด้วยความเอาใจใส่
ให้สมกับความสาคัญของภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและความเชื่อมั่น ที่ได้รับจากองค์กรที่ขอรับการ
ตรวจประเมินและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานด้วยความเอาใจใส่อย่างมืออาชีพ
คือการมีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในทุกสถานการณ์ของการตรวจประเมิน
4. การรักษาความลับ (confidentiality) : ความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ตรวจประเมินควรใช้ความ
รอบคอบในการใช้และป้องกันข้อมูลที่ได้รับมาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ควรนาข้อมูลการตรวจ
ประเมินไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยผู้ตรวจประเมินหรือองค์กรที่ขอรับการตรวจ
ประเมิ น หรื อ ในวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ผลประโยชน์ อั น ชอบธรรมของผู้ รั บ การตรวจประเมิ น
แนวความคิดนี้รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับข้อมูลที่อ่อนไหวหรือเป็นความลับ
5. ความเป็นอิสระ (independence) : พื้นฐานสาหรับความยุติธรรมของการตรวจประเมินและความ
เป็นรูปธรรมของข้อสรุปจากการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินควรเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ กาลังถูก
ตรวจประเมิน หากสามารถปฏิบัติได้ และในทุกกรณีควรดาเนินงานโดยปราศจากอคติและความ
ขัดกันของผลประโยชน์ สาหรับการตรวจประเมินภายใน ผู้ตรวจประเมินควรเป็นอิสระจากผู้จัดการที่
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่กาลังถูกตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินควรรักษาความเป็นรูปธรรมตลอด
กระบวนการตรวจประเมิน เพื่อทาให้มั่นใจว่าสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจ
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ประเมินตั้งอยู่บนหลักฐานการตรวจประเมินเท่านั้น สาหรับองค์กรขนาดเล็ก อาจเป็นไปไม่ได้สาหรับ
ผู้ตรวจประเมินภายในที่จะเป็นอิสระอย่างเต็มที่จากกิจกรรมที่กาลังถูกตรวจประเมิน แต่ควรใช้ความ
พยายามทุกทางที่จะกาจัดอคติและส่งเสริมความเป็นรูปธรรม
6. วิธีการที่เน้นหลักฐาน (evidence-based approach) : วิธีที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปจาก
การตรวจประเมินที่น่าเชื่อถือและทาซ้าได้ในกระบวนการบริหารเชิงระบบหลักฐานการตรวจประเมิน
ควรทวนสอบได้ โดยทั่วไปหลักฐานการตรวจประเมินจะเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่มีพร้อมไว้ใช้งาน
เพราะการตรวจประเมินถูกดาเนินการในช่วงเวลาที่จากัดและด้วยทรัพยากรที่จากัด ควรประยุกต์ใช้
การสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม เพราะสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความเชื่อมั่นในผลสรุปของการ
ตรวจประเมิน
คานิยามที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็น การตรวจสอบว่าระบบการจัดการพลั งงานของโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายหรือไม่ โดยในกระบวนการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงาน มีคาสาคัญที่ใช้และคาจากัดความ ดังต่อไปนี้
คา

นิยาม

เกณฑ์การตรวจประเมิน
(Audit Criteria)

ประเด็นที่พิจารณาในการตรวจประเมินตามข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
ได้แก่ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน วิธีการจัด
การพลังงานเป็นต้น

หลักฐานที่ได้จากการตรวจ
ประเมิน (Audit Evidence)

บันทึก ข้อความหรือข้อมูลที่แสดงไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดการตรวจประเมิน
และสามารถตรวจสอบได้

สิ่งที่พบเห็นจากการตรวจ
ประเมิน (Audit Finding)

ผลที่ได้จากการประเมินหลักฐานการตรวจประเมินเทียบกับข้อกาหนดการตรวจ
ประเมิน

ความสอดคล้อง
(Conformity)

การปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกาหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กาหนดไว้

ความไม่สอดคล้อง
(Non-conformity)

การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดระบบการจัดการพลังงานหรือไม่เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กาหนดไว้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทร้ายแรง (Major) หมายถึง การไม่มีเอกสารในการดาเนินการจัด
การพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามข้อใด ข้อหนึ่งของวิธีการจัด
การพลังงานที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
2. ประเภทไม่ร้ายแรง (Minor) หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่
ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ

ข้อสรุปจากการตรวจประเมิน
(Audit Conclusion)

ผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบ ภายหลังจากการพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบและสิ่งที่พบจากการตรวจสอบ (Audit Finding)
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คา
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง
(Observation)

นิยาม
สภาวะหรือการทางานที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนด หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
การตรวจสอบรายงานฯ ในขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้จัดส่งรายงานการจัด
การพลังงานมายังผู้ตรวจสอบฯ เพื่อให้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารและหลักฐานที่ปรากฏตามข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงานในเอกสาร โดยประเมินว่ารายงานดังกล่าว
มีความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารตามข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงานหรือไม่ ข้อกาหนดดังกล่าว ได้แก่
(1) การตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(กรณีที่เป็นการนาวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก)
(3) การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
(6) การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(7) มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
ในกรณีที่พบว่าการปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อกาหนดระบบการจัดการพลังงาน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของวิ ธีการจัดการพลังงาน
ซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นความไม่สอดคล้องในระดับ “รุนแรง (Major)” หรือระดับ “ไม่รุนแรง (Minor)” ตามที่กาหนด
ในข้อ 24 (3) ของประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552
ทั้ง นี้ ผลการพิ จารณาในขั้น ตอนนี้ ยั ง “ไม่ ถื อเป็ น ที่ สุ ด ” โดยให้ น าไปประกอบการด าเนิ น งานตรวจสอบ
ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป
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2. การตรวจสอบ ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ภายหลังจากการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานแล้ว ผู้ตรวจสอบจะต้องดาเนินการตรวจสอบระบบการ
จัดการพลังงาน ณ โรงงาน/อาคารควบคุม เพื่อพิจาณาความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งรวมถึง
การสัมภาษณ์หรือสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงาน


การดาเนินการตรวจสอบ

เป็นการเก็บรวบรวม และทวนสอบข้อมูลในระหว่างการตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน วิธีการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสังเกต การทบทวนเอกสาร
และบันทึกที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแหล่งของข้อมูลในระหว่างการตรวจสอบ
1. การสัมภาษณ์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือสาคัญในการเก็บข้อมูล ผู้ตรวจประเมินควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
- ควรสัมภาษณ์จากบุคคลจากระดับ และหน่วยงานที่เหมะสมที่ดาเนินกิจกรรมหรืองานภายใน
ขอบข่ายของการตรวจประเมิน
- ควรดาเนินการสัมภาษณ์ระหว่างชั่วโมงทางานปกติ ณ สถานที่ทางานปกติของบุคคล
ที่ให้สัมภาษณ์
- ควรอธิบายเหตุผลของการสัมภาษณ์ และจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์
- เลือกประเภทคาถามที่ใช้อย่างระมัดระวัง เช่น คาถามปลายเปิด คาถามปลายปิด คาถามนา
- ควรสรุปและทบทวนผลการสัมภาษณ์ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทราบ
- ควรขอบคุณผู้ให้การสัมภาษณ์สาหรับการมีส่วนร่วม
2. การสังเกตกิจกรรมและสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. เอกสาร เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ขั้นตอนการทางาน มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
4. บันทึก เช่น บันทึกการตรวจ บันทึกรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจติดตามภายใน
บันทึกการเฝ้าติดตามและผลการตรวจวัด เป็นต้น
5. ข้อมูลสรุป ผลการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
6. รายงานจากแหล่งอื่นๆ เช่น ข้อมูลตอบกลับจากลูกค้า การสารวจและการวัดผลจากภายนอก
7. ฐานข้อมูล และเวปไซด์

80

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

4



การตัดสินความสอดคล้อง

เป็นการพิจารณาความสอดคล้องในการดาเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกับ
ข้อกาหนดของวิธีการจัดการพลังงาน โดยต้องมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติ
จริงที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
ผ่านการตรวจสอบ หมายถึง การที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมปฏิบัติตามข้อกาหนดครบถ้วน
และถูกต้องครบทุกข้อ ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อกาหนด

พบความไม่สอดคล้อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทร้ายแรง และประเภทไม่ร้ายแรง
-

ประเภทไม่ร้ายแรง หมายถึง ความไม่สอดคล้องของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไม่สอดคล้องหรือ
ความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ (ที่มา: ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (3)(ข))

-

ประเภทร้ายแรง หมายถึง การไม่มีเอกสารในการดาเนินการจัดการพลังงาน หรือไม่มีหลักฐานการ
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ตามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง ของวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งานตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง
(ที่มา: ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (3)(ก))
ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดาเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดอย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาว่า ไม่ผ่านการตรวจสอบ
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550)
ภาคผนวก ก-2 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538
ภาคผนวก ก-3 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540
ภาคผนวก ก-4 กฎกระทรวงก�าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ก-5 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552
ภาคผนวก ก-6 กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจ�านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ก-7 กฎกระทรวงก�าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555
ภาคผนวก ก-8 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ก-9 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ก-10 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ค�าขอรับใบอนุญาต
ค�าขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ช�านาญการหรือผู้ช่วยผู้ช�านาญการ
และค�าขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงงาน พ.ศ. 2556
ภาคผนวก ก-11 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง การก�าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ช�านาญการ
และผู้ช่วยผู้ช�านาญการที่สังกัดอยู่ในมีผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
แต่ละทีม
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๓๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหไว ณ วันกทีา่ ๒๓ มีนาคมสําพ.ศ.
๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบกาัญญัติแหงชาติสํานัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ พระราชบัญกญัา ตินี้เรียกวา สํ“าพระราชบั
ญญัติการสงเสริ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ ในพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา
ญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษาเป
นตนไป
๑

“พลังงาน”

หมายความวา ความสามารถในการทํางานซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหงานได ไดแก พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และใหหมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให
งานได เชน เชื้อเพลิกงา ความรอนและไฟฟ
า เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พลังงานหมุนเวียน” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กาก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ออย ชีวมวล น้สําํ นัแสงอาทิ
ตย ความรอนใตกาพิภพ ลม และคลื
เปนตน
“พลังงานสิ้นเปลือง” หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากถานหิน หินน้ํามัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทรายน้ํามัน น้าํ มันดิบ น้าํ มันเชื้อเพลิ
ง กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อเพลิง” หมายความรวมถึ
ง ถานหิสํานนักหิงานคณะกรรมการกฤษฎี
นน้ํามัน ทรายน้ํามัน กน้าํามันเชื้อเพลิง
สํานั“กเชื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กาซธรรมชาติ กาซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห ฟน ไม แกลบ กากออย ขยะและสิ่งอื่น ตามที่
คณะกรรมการนโยบายพลั
กําหนดโดยประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งงานแหสํงาชาติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“น้ํา มั น เชื้อ เพลิง ” หมายความวา ก า ซ น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํา มัน เชื้อ เพลิง สํา หรั บ
สํ
า
นั
า น้ํามันอื่นๆ
สํานัทีก่คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อมาแลวและ
เครื่องบิน น้ํามันกกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ด น้ํามันดีเซล น้ํามันกเตา
ลายกับน้ํามันที่ไดออกชื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๑/๒ เมษายน ๒๕๓๕
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผลิตภัณฑปโตรเลียมอื
งงานแห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายพลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งชาติกําหนดโดยประกาศในราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจจานุเบกษา

สํานั“กกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัยกมเหลวที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ซ ” หมายความวกาา ก า ซป โ ตรเลี
่ ใ ช เ ป น ก า ซหุกาง ต ม หรื อ ก า ซ

ไฮโดรคารบอนเหลว ซึ่งไดแก โปรเปน โปรปลีน นอรมัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทน หรือบิวทีลีนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันเปนสวนใหญ
่น” หมายความว
เชื้อเพลิง สถานที่ผลิกตา และจําหนาย
สํานั“กโรงกลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า โรงกลั่นน้สํําานัมักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
น้ํามันเชื้อเพลิง และหมายความรวมถึงโรงแยกกาซและโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สารละลายดวย กา
“ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย พ ลั ง ง า น แ ห ง ช า ติ ” ห ม า ย ค ว า ม ว า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“อนุรักษพลังงาน” หมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประหยัด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“โรงงาน” หมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
“เจาของโรงงาน” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
“เจกาาของอาคาร” สํหมายความรวมถึ
งบุคคลอืก่นา ซึง่ ครอบครองอาคารด
วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานั“กคณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎีนก”า หมายความว
สําานักคณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อสงเสริมการ
นเพื
อนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
*หรือผูซงึ่ อธิบดีกรมพั
รักษพลังงาน*มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน**

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นี้ ใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
เสนอนโยบาย เปกาาหมาย หรือมาตรการเกี
่ยวกับการอนุรกักาษพลังงานตอ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒)กา เสนอต อ คณะรั
มนตรีในการออกพระราชกฤษฎี
กสําตามมาตรา
๘ และ กา
มาตรา ๑๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓)กา ใหคาํ แนะนํสําาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา
๙ มาตรา
๑๙ มาตรา ๒๑ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒

และมาตรา ๒๓

สํานัก(๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กเกณฑ เงื่อสํนไข
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดแนวทาง หลั
และลําดับความสําคัญกาของการใชจาย

เงินกองทุนตามมาตรา ๒๘ (๑)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) กําหนดชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไมตองสงเงินเขากองทุนตาม มาตรา ๒๘
(๕)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) กําหนดอัตราการสงเงินเขากองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงตาม มาตรา ๓๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ และมาตรา
(๗) ใหความเห็นชอบอัตราคาธรรมเนียมพิเศษตามมาตรา ๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑ และเงื่อนไขการใหการสงเสริมและชวยเหลือ
แกโรงงาน อาคาร กผูาผลิตหรือผูจสํําาหน
ยเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ง และผูผลิต กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่มีประสิทสําธินัภกาพสู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือผูจําหนายวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๐
สํานั(ก๙)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กาํ หนดไวสํใานพระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที
ญญัตินี้
การกําหนดตาม (๕) และ (๖) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ หนังสือหรือคําสั่งที่มีถึงบุคคลใดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหเจาหนาที่นสําํ าสนังกในระหว
างเวลาพระอาทิกาตยขึ้นและพระอาทิ
ตยตก หรือในเวลาทํกาาการของบุคคล

นั้น หรือสงโดยทางไปรษณียล งทะเบี
ยน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ไมสามารถจะสงตามวิธีดังกลาวในวรรคหนึ่งดวยเหตุใดๆ ใหสงโดยวิธี
ปด หนั งสื อ หรืสําอนัคํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สั่ ง ไว ใ นที่ที่ เห็ น ได ง ากยา ณ ที่ อยู สํสําานันักกงาน
หรื อ บา นที่ บุ ค คลนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ น มี ชื่ อ อยู ใ น
ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณาขอความยอใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกงที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือพิมพที่จําหนกาายเปนปกติในท
่นั้นก็ได
เมื่อไดสงตามวิธีดังกลาวในวรรคสองและเวลาไดลวงพนไปเจ็ดวันแลว ใหถือวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคลนั้นไดรบั หนังสือหรือคําสั่งนั้นแลว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๓ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั
ฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํงานัและรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทัง้ นี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วาการกระทรวงพลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งพนักงานเจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐกมนตรี
งงาน มีอํานาจแต
าหนาที่ กับออก กา
กฎกระทรวงหรือประกาศ ตลอดจนมีอํานาจกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒ กา
มาตรา ๔ (๓) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวงและประกาศนั
น้ เมื่อไดประกาศในราชกิ
จจานุเสํบกษาแล
วใหใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บังคับได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

การอนุรักษพลังงานในโรงงาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
พลังงานในโรงงานไดกแา กการดําเนินสํการอย
างใดอยางหนึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗ การอนุ
สํารนัักกษงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังตอไปนี้

สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การปรับปรุงประสิกทาธิภาพของการเผาไหม
เชื้อเพลิง
(๒)

การปองกันการสูญเสียพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม
การเปลี่ยนไปใชพกลัางงานอีกประเภทหนึ
่ง
สํานั(ก๔)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าสูงสุดในชสํวานังความต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความตองการพลังไฟฟ
องการใชไฟฟาสูกางสุดของระบบการใช
อุปกรณไฟฟา กา
ใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุทกี่ชา ว ยในการอนุสํราักนักษงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิธีการใชพลังงานอยกาางใดใหเปนโรงงานควบคุ
ม ใหตราเปนพระราชกฤษฎี
กสําานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เจากของโรงงานควบคุ
แหงใดใชพลังงานต่กําากวาขนาดหรืสํอาปริ
าณที่กําหนดใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งและจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไม
าของโรงงานควบคุมกแห
ยดพรอมดวยเหตุ
นอยกวาหกเดืสํอานันกเจ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งนั้นอาจแจ
สํางนัรายละเอี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผล และมีคํา
ขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตองปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกลาวได ในกรณีที่มีคําขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดังกลาว ใหอธิบดีพกิจาารณาผอนผันสําหรื
ไมผอนผันและมีหนังกสืาอแจงผลใหเสํจาานัของโรงงานควบคุ
ม กา
ทราบโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔
มาตรา
ในการอนุรักษพลักงางานในโรงงานควบคุ
ม ใหรัฐมนตรี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๙ เพื่อประโยชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมตองปฏิบัติ
กํ าหนดใหเจาของโรงงานควบคุ
องจัดใหมีผูรับผิดชอบด
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํามนัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นพลัง งาน
ประจําในโรงงานควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงาน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง จะกํ า หนดประเภท ชนิ ด หรื อ ขนาดของโรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมใดใหไดรับยกเวนจากการตองปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได และกฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดรายละเอียดทางด
หรือเรื่องอื่นใดทีก่เาปนเรื่องที่เปลีสํ่ยานันแปลงรวดเร็
วตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านเทคนิคสํานัวิชกาการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นุเบกษาก็ได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น สมควร อธิ บ ดี มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ให เ จ า ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งขอเท็จจริสํางนัเกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่อตรวจสอบให
สํากนัารอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โรงงานควบคุมรายใดแจ
่ยวกับการใชพลังงานเพื
รักษพลังงาน กา
เปนไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที
อ่ อกตามมาตรา ๙ และให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําสั่งนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑

๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๗
มาตรา ๑๔

๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๔กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พระราชบัญญัสําตนัิกการส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า (ฉบับที่ ๒)
มาตรา ๙ แกไขเพิ่มเติมโดย
งเสริมการอนุรกั ษพลังกงาน

พ.ศ. ๒๕๕๐
๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๑๑ ยกเลิกสํโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริกมาการอนุรักษพลัสํงางาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐

สํานั๖กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๒) พ.ศ.
มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดย พระราชบั
ญญัติการส
มการอนุรักษพลังงาน (ฉบั

๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗ กา
มาตรา ๑๓ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
สํานั๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๕

๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

การอนุรักษพลังงานในอาคาร

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ษพลังงานในอาคารไดกาแกการดําเนินสํการอย
างใดอยางหนึง่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๗ การอนุ
สํานัรกักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังตอไปนี้

สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
การลดความรอนจากแสงอาทิ
ตยสํทาเี่นัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
มาในอาคาร
(๒)

การปรั บ อากาศอย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การรั กษาอุ ณ หภู มิ ภ ายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
การใชวัสดุกอสรกาางอาคารที่จะชสําวนัยอนุ
รักษพลังงาน ตลอดจนการแสดง
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
คุณภาพของวัสดุกอสรางนั้นๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําานังในอาคารอย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔)กา การใชแสงสว
างมีประสิทกธิาภาพ
(๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงานในอาคาร
(๖)กา การใชระบบควบคุ
มการทํางานของเครืกอ่ างจักรและอุปกรณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิธีการใชพลังงานอยกาางใดใหเปนอาคารควบคุ
มใหตราเปนพระราชกฤษฎี
กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนาํ มาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙๑๑ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสราง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือดัดแปลงใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํ
าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห
งชาติ มีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื
งดังตอไปนี้
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่
จะตองมีการออกแบบเพื
ลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อการอนุรสํักาษนักพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานั๙กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บที่ ๒) พ.ศ.
มาตรา ๑๕ ยกเลิกโดย พระราชบั
ญญัติการส
มการอนุรักษพลังงาน (ฉบั
๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐ กา
มาตรา ๑๖ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐
สํานั๑๑กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒)กา กําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีกการในการออกแบบอาคารตาม
(๑) กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

เพื่อการอนุรักษพลังงาน
สํานักฎกระทรวงตามวรรคหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่งจะกําหนดรายละเอี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยดทางดานเทคนิกคา วิชาการ หรือ
เรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ตามสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ให เ ป น ไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๙ ถาคณะกรรมการควบคุม
อาคารตามกฎหมายว
อาคารไดพิจารณาใหกคาวามเห็นชอบทีสํา่จนัะนํ
ามาใชบังคับกับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาดวยการควบคุ
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘ แหงพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผลเสมือนเปนสํกฎกระทรวงที
่ออกตามมาตรา
ญญัติควบคุมอาคารกา พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหบรรดาผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว และในกรณีเชนวานี้ แมวา
อาคารที่ เ ข า ลัสํกานัษณะเป
น อาคารควบคุกมาจะอยู ใ นท อสํงที
ยั ง มิ ไ ด มี พ ระราชกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านั่ ทกี่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ก าใช บั ง คั บ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการควบคุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่เกีก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อาคารดวย ทัง้ นี้ เฉพาะในขอบเขตที
วของเพื่อประโยชนในการปฏิ
บัติตามพระราชบั
ญญัตินี้
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในการอนุรสํักานัษกพงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาม ใหรัฐมนตรี
ลังงานในอาคารควบคุ
๒๑๑๒ เพื่อประโยชน

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิ
ธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ควบคุมตองปฏิบัติ
(๒)กา กํ า หนดให เสํจานัา ของอาคารควบคุ
มต อกงจัา ด ใหมี ผู รั บผิสําดนัชอบด
า นพลั ง งาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประจําในอาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนาํ มาตรา ๙ วรรคสองและมาตรา ๑๐ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๒๑๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๒

มาตรา ๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๑๓กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๒ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
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-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ
สํานักและส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งเสริมการใชวัสดุกหารืออุปกรณเพืสํา่อนัการอนุ
รักษพลังงาน๑๔ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ
สํานังกเสริ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เพื่อการอนุ
สํานัรกกั งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาโดยคําแนะนํา
รวมทั้งใหมีการส
มการใชวัสดุหรืออุปกกรณ
ษพลังงาน ใหรัฐมนตรี
ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิ ทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรือ
อุปกรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อัตราการเปลี่ยนแปลงพลั
งงาน และประสิ
ทธิภาพการใชพลักงา งานอยางใดสําเปนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เครื่องจักร หรือ กา
อุปกรณที่มปี ระสิทธิภาพสูง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและ
มาตรฐานอยางใด เปกานวัสดุหรืออุปสํกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) กํ า หนดให ผู ผ ลิ ต และผู จํ า หน า ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ อุ ป กรณ ต อ งแสดงค า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน
ผู ผ ลิ ต และผู จํ า หน า ยเครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ หรื อ วั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ เ พื่ อ การ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุรักษพลังงานที่มกีปาระสิทธิภาพสูสํางนัตามวรรคหนึ
่ง (๒) หรืกอา (๓) มีสิทธิขสํอรั
การสงเสริมและ กา
๔๐ ได
ชวยเหลือตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะกําหนดรายละเอียดทางดานเทคนิค วิชาการ หรือ
เรื่ อ งอื่ น ใดที่ เ ป น เรืก่ อา งที่ เ ปลี่ ย นแปลงรวดเร็
ว ตามสภาพเศรษฐกิ
จ และสัสํงานัคม
ให เ ป น ไปตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถาคณะกรรมการมาตรฐานผลิ
ตภัณฑอุตสาหกรรมตามกฎหมายว
าดวยมาตรฐาน กา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเห็นสมควรจะกําหนดใหมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใดตองเปนไปตามมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานทีไ่ ดกําหนด
ไวในกฎกระทรวงที
่ออกตามมาตรานี้ใหสกําานักงานมาตรฐานผลิ
ตภัณฑอุตสาหกรรมดํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการตาม
กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๕

หมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กองทุนเพื่อกสางเสริมการอนุสํรานัักกษงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔ กา
หมวด ๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๑๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖
มาตรา
๒๔
ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุ
นหนึ่งเรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรืออุดหนุน
การดําเนินงานเกีย่ วกักาบการอนุรักษสํพานัลักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
งาน โดยประกอบดวยเงิ
ตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นและทรัพยสํสาินนัดักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) เงิน ที่โอนจากกองทุน น้ํา มัน เชื้ อเพลิงตามกฎหมายวา ดวยการแก ไขและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปองกันภาวะการขาดแคลนน้
าํ มันเชื้อเพลิกงาตามจํานวนทีสํน่ านัายกรั
ฐมนตรีกําหนด กา
(๒) เงินที่สง ตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา ๔๒
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป
สํานั(๔)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นคราวๆสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อองคการระหว
สํานัากงประเทศ
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐบาลตางประเทศหรื
(๖) เงินจากดอกผลและประโยชนใดๆ ทีเ่ กิดจากกองทุนนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให ก ระทรวงพลั ง งานเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย สิ น ของกองทุ น และดํ า เนิ น การ
เบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบั
ญสําญันัตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จ การ
พ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ สกิ นา และเงิ น จาก
๒๔/๑ ให โ อนบรรดากิ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักทรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๗

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกระทรวงการคลัง ไปเปนของกองทุนเพื่อสงเสริมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุรักษพลังงานตามพระราชบั
ญญัสํตาินนักี้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใชเพื่อวัตถุสํปาระสงค
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕ เงินกองทุนกให
ดงั ตอไปนี้
(๑)

เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อมจากการอนุ
สํานักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดําเนินงานในการอนุการักษพลังงานหรื
การแกไขปญหาสิ่งแวดล
ักษพลังงานของ กา

สวนราชการหรืสําอนัรักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
วิสาหกิจ
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแกเอกชนสํา หรับการ
ลงทุนและดําเนินงานในการอนุ
รักสํษาพนักลังานคณะกรรมการกฤษฎี
งงานหรือเพื่อการแกไกขป
รักษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า ญหาสิ่งแวดล
สํานัอกมจากการอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงาน
สํานั(ก๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เป น เงิ น ช ว ยเหลืกาอ หรื อ เงิ น อุสํดานัหนุ
น ให แ ก ส ว นราชการ
สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในเรือ่ งดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาสิ
แวดลอมจากการอนุรกักาษพลังงาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๖ กา
มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๑๗
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๔/๑ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(ข)กา การคนควา สํวิาจนััยกงานคณะกรรมการกฤษฎี
การศึกษาเกี่ยวกับการพั
และการอนุรักษ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนา การสงสํเสริ
านักมงานคณะกรรมการกฤษฎี

พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงานและเกี่ยวกับการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นโยบายและวางแผนพลั
งงาน
(ค) โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานหรือการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
การศึกษา การฝกอบรม
มเกี่ยวกับพลังงาน กา
สํานั(กง)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และการประชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(จ) การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญหาสิ่งแวดล
สํานัอกมจากการอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การสงเสริมการอนุกราักษพลังงาน สํและการป
องกันและแกไขป
รักษ กา
พลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เป น ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารงานการส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเพื่ อ ให
เปนไปตามพระราชบักาญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖ องค ก รเอกชนที
่มี สิ ท ธิ ไสํดานัรกั บงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงิ น ช ว ยเหลื อ หรื อ เงิกนา อุ ด หนุ น ตาม
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรา ๒๕ (๓) ต อ งมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายไทยหรื อ กฎหมายต า งประเทศที่ มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํารนัักษ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกั
บการอนุ
พลังงานหรือการปอกงกัา นและแกไขปสําญนัหาสิ
่งแวดลอมจาก กา
การอนุรักษพลังงาน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจกรรมดังกลสําาวนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๗ ๑๘ ให
สํานัมกี คงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น คณะหนึ่ งสํประกอบด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ณะกรรมการกองทุ
ว ย รอง กา
มาตรา

นายกรัฐมนตรีสํคานันหนึ
่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพลังงาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห
ารสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ
ต ภั ณ ฑสํอาุ ตนักสาหกรรม
อธิ บ ดี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ง ชาติ เลขาธิ
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน อธิบดีกรมโยธาธิการและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัตกสาหกรรมแห
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นายกสภา
ผังเมือง อธิบสํดีากนัรมโรงงานอุ
ตสาหกรรมกาประธานสภาอุ
งประเทศไทย
วิศวกร นายกสภาสถาปนิก และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ
งตั้งกรรมการผูกทารงคุณวุฒิตามวรรคหนึ
่ง ใหพิจารณาจากบุ
สํานัการแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คคล ซึ่ งมี
ความรูค วามเชี่ ย วชาญมี ผ ลงานและประสบการณ ที่เกี่ ย วกับเศรษฐศาสตร การเงิ น วิ ทยาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มและรักษาคุ
สําณ
นักภาพสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงานและการสงเสริ
่งแวดลอมดวย กา
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๘ ใหคณะกรรมการกองทุ
นสํมีาอนัํากนาจหน
าที่ดงั ตอไปนี้ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๑๘กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษ
พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)กา เสนอแนวทาง
กเกณฑ เงื่อนไข และลํ
ของการใชจาย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดับความสํ
สําานัคักญ
งานคณะกรรมการกฤษฎี

เงิ น กองทุ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรา ๒๕ ต อ คณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕ ทั้ งนี้ ตามแนวทาง หลัก เกณฑ เงื่ อ นไข และลํ า ดับ ความสํ า คั ญ ที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ
หนดตามมาตรา ๔ (๔)
สํานักกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุ
น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เ ส น อ อั ต ร า ก า รส ง เ งิ น เ ข า ก อ ง ทุ น สํ า หรั บ น้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ต อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
(๕)กา เสนอชนิดของน้
ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับกยกเว
นเขากองทุนตอ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า นไมตองส
สํานังเงิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สํานั(ก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี
) กํ า ห น ด อั ต ร ากคา า ธ ร ร ม เ นีสํายนัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิ เ ศ ษ โ ด ย ค ว า ม เกห็า น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ
(๘) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ (๒) ตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา ๔
(๘)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ การส ง เสริ ม และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชวยเหลือตามมาตรา
๔๑
(๑๐) ปฏิบัตก
ิ ารอื่นใดตามที่กาํ หนดไวในพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกําหนดตาม (๓) (๗) และ (๙) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการผู
ทรงคุณ
ิซึ่งพนจากตําแหนงอาจได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวุนัฒ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รับแตงตั้งอีสํากนัได
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๐ นอกจากการพ
ตามวาระตามมาตรากา๒๙ กรรมการ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นจากตําแหน
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี

ผูท รงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑)กา ตาย
(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
สํานั(ก๕)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกนไร
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนคนไรความสามารถหรื
อคนเสมื
ความสามารถ กา
(๖) ไดรับ โทษจําคุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษสํา หรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรืสําอนัความผิ
ดลหุโทษ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ี่มีการแตงตั้งกรรมการผู
างที่กรรมการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๑ ในกรณี
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทรงคุณวุฒสํิในระหว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่เกหลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ซอม ใหผูไดรสํัาบนัแต
งตั้งนั้นอยูในตําแหนกางเทากับวาระที
ออยูของกรรมการผูกาทรงคุณวุฒิซึ่ง
แตงตั้งไวแลวนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบตามวาระแลวแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัตหิ นากทีา ่ไปพลางกอนสําจนกว
าจะมีการแตงตั้งกรรมการผู
ทรงคุณ
ิขึ้นใหม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําวุนัฒ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๓ การประชุมกาคณะกรรมการต
งมีกรรมการมาประชุกมาไมนอยกวากึ่ง
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการซึ่งมาประชุกมา เลือกกรรมการคนหนึ
่งเปนประธานในทีก่ปา ระชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔ ใหคณะกรรมการกองทุ
ํานาจแตงตั้งคณะอนุกากรรมการเพื่อ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนัมีกองานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๙

พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่ ค ณะกรรมการกองทุ น มอบหมาย ตลอดจนเชิ ญ บุ ค คลมาให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา คําแนะนํา หรื
สํานัอกความเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในการปฏิบสํัตาิตนัามอํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอเท็จจริง คําอธิบาย
น เพื่อประโยชน
านาจหนาที่ได กา
ตามความจําเปน
สํานัในการแต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งตั้งคณะอนุกรรมการเพื
่อพิจสํารณาหรื
อปฏิบัติการตามมาตรา
๒๘ (๒)
คณะกรรมการกองทุ
ค ณะอนุ ก รรมการมี
มั ติ ก ารขอ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น อาจมอบอํ
สํานัากนาจให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อํ า นาจในการอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกองทุนใหแกกิจการ แผนงาน หรือโครงการไดเทาที่ไมเกินจากวงเงิน
ทีค่ ณะกรรมการกองทุ
นจัดสรรให ทัง้ นี้ ให
บที่คณะกรรมการกองทุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเปนไปตามระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นกําหนด
ใหคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งเชิญบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาใหขอเท็จจริง คํกาาอธิบาย คําแนะนํ
หรือความเห็น เพื่อกประโยชน
ในการปฏิ
บัติตามอํานาจ กา
หนาที่ไดตามความจําเปนและใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๔/๑๒๐ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจําหนายทรัพยสิน
ของกองทุ น และการบั
ญ ชี ให เ ป น ไปตามระเบี
ย บที่ คสําณะกรรมการกองทุ
น กํ ากหนดโดยความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง

๑๙
มาตรา ๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๐
โดย พระราชบัญญัตกิ ารส
งงาน (ฉบับที่ ๒)
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๓๔/๑ เพิสํ่มานัเติกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางเสริมการอนุรสํักาษนัพกลังานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๕๐
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- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
นจัดกาทํางบการเงินสํสางนัสํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานการตรวจ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๔/๒ สํให
านัคกณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๑

เงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักทงานคณะกรรมการกฤษฎี
การตรวจเงินสํแผ
ดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุ
น และให
ําการตรวจสอบและรักบารองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของกองทุนภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณทุกป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานผล
การสอบและรัสํบานัรองบั
ญชีและการเงินของกองทุ
นภายในหนึ
่งรอยหา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเสนอตสํอานัคณะกรรมการกองทุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สิ บ วั น นั บ แต วั น สิ้ น ป ง บประมาณเพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห ง ชาติ แ ละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบั ญ ชี แ ละการเงิ น ตามวรรคสอง ให รั ฐ มนตรี เ สนอต อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๕ ให ผู ผ ลิ ต น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ณ โรงกลั่ น และจํ า หน า ยเพื่ อ ใช ใ น
ราชอาณาจั กสํรส
น เข า กองทุ น ตามปริ
เพลิ ง ที่ ผ ลิ ต และจํ า หน
านังกเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม าณน้ํ า มั นสํเชื
านั้ อกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ยเพื่ อ ใช ใ น
ราชอาณาจักรในอัตราทีค่ ณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเงินเขากองทุ
สํานันกตามวรรคหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สําตนัพร
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การส
่ง ใหสงแกกากรมสรรพสามิ
อมกับการชําระ กา
ภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี ทัง้ นี้ ตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๖ ใหผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในราชอาณาจักรสงเงินเขากองทุน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามปริมาณน้ํามันเชืกา้อเพลิงที่นําเขสําานัมาเพื
่อใชในราชอาณาจักการในอัตราที่คสํณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมศุลกากรพรอมกับการชําระคา
ภาษีอากรสําหรับน้ํากมัานเชื้อเพลิงนัสํ้นานัถกางานคณะกรรมการกฤษฎี
มี ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีกา่กรมศุลกากรกํสํานัหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๗ ใหผูซื้อหรืกอาไดมาซึ่งกาซจากผู
รับสัมปทานตามกฎหมายว
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าดวยการ

ป โ ตรเลี ย มซึ่ ง เป น ผู ผ ลิ ต ได จ ากการแยกก า ซธรรมชาติ ส ง เงิ น เข า กองทุ น ในอั ต ราที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งงานแหสํงาชาติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายพลั
กําหนด
การสงเงินเขากองทุนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*พรอมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การชําระคาภาคหลวงสําหรับกาซ ถามี ทัง้ นี้ ตามระเบียบที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ*กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๘๒๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่สงเงินเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
หรือมาตรา ๓๗
สงเงินเขากองทุนหรืกอา สงเงินเขากองทุ
ไมครบตามจํานวนทีก่ตา องสงกองทุน
สํานักไม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี

พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๑
มาตรา ๓๔/๒ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๒
มโดย พระราชบัญญัติกการส
พลังงาน (ฉบับที่
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๓๘ แกไขเพิ
สํานั่มกเติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมการอนุสํารนักั กษงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

98

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภายในเวลาที่กําหนดแก
สําหรับผูผลิตน้ํามันเชืกา้อเพลิง ณ โรงกลั
และจําหนายเพือ่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรมสรรพสามิ
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ใชในราชอาณาจักร หรือกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย มให ก รม
สํ าหรั บ ผูที่ ซื้อสํหรื
ไดมาซึ่งก าซจากผู รับกาสั ม ปทานตามกฎหมายว
า ด วยการป โตรเลี
สรรพสามิต หรือกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี ดําเนินคดีตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕๘ โดยเร็ว เวนแตในกรณีดงั ตอไปนี้
ในกรณีที่ผูนั้นเห็นกเองว
าว ใหผูนั้นสงเงินตามจํ
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า าตนมีกรณี
สําดนัังกกล
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา านวนที่ตอง
สงหรือตามจํานวนทีข่ าด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละสามตอเดือนของจํานวนเงินดังกลาวนับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเงินเขากองทุ
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตวันที่ครบกําหนดส
จนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิ
ต กรมศุ
ลกากรหรือกรม กา
เชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ในกรณี ที่ ก รมสรรพสามิ ต กรมศุ ล กากร หรื อ กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ
แลวแตกรณี ตรวจพบว
และแจงเปนหนังสือกให
ากองทุนสงเงิน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ามีกรณีดังสํกล
านักาวงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ผูมีหนาที่สงสํเงิ
านันกเข
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เขากองทุนภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดและผูนั้นไดสงเงินตามจํานวนที่ตองสงหรือตามจํานวนที่ขาด
สํา่มนัในอั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกดังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดสงเงิน
พรอมทั้งเงินเพิ
ตรารอยละหกตอเดืกอา นของจํานวนเงิ
งกลาวนับแตวันที่ครบกํ
เขากองทุนจนกวาจะครบแกกรมสรรพสามิตกรมศุลกากร หรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แลวแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณี ภายในระยะเวลาที
เมื่อผูมหี นาที่สงเงินเขากองทุนไดดําเนิสํนานัการตามที
่กาํ หนดไวใน (๑) หรือ (๒) ผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นัน้ ไมมคี วามผิด
ใหกถาือวาเงินเพิ่มสํเปานันกเงิงานคณะกรรมการกฤษฎี
นที่ตองสงเขากองทุกนาดวย และในการคํ
านวณระยะเวลา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อการคํานวณเงินเพิ่มตาม (๑) หรือ (๒) นั้น หากมีเศษของเดือนใหนบั เปนหนึ่งเดือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๙ เงินที่สงเขากองทุนตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถือวาเปนรายจายตามประมวลรั
ษฎากร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม หรื อ อาคารควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔๐ โรงงานควบคุ
มที่ จ ะตอ งจัด ใหกามีก ารอนุ รั ก ษ

พลังงาน รวมทั้งมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการนั้นๆ หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษ
พลังงาน มีสทิ สํธิาขนัอรั
บการสงเสริมและชวยเหลื
้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไดดงั ตอสํไปนี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒)กา ขอรับเงินชวสํยเหลื
อหรือเงินอุดหนุนจากกองทุ
นตามมาตรา
๒๕
เจาของโรงงานหรืออาคาร สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานตามวรรคหนึ่ ง แต ป ระสงค ที่ จ ะจั ด ให มี เ ครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เครื่องใชหรือระบบควบคุ
่อทําการอนุ
มีสิทธิขอรับการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มการทําสํงานของตนเองเพื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รักษพลังงานให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สงเสริมและชวยเหลือตามวรรคหนึ่งได

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ คํ า ขอรั บ การส ง เสริ ม และช ว ยเหลื อ ตามมาตรา ๔๐ ให ยื่ น ต อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่คกณะกรรมการกองทุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกองทุกนาตามระเบียบที
นกํากหนด
ในการพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกองทุนอาจจางบุคคลหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถาบันใด ซึ่ งเปน ผูชํานาญการหรือเชี่ยวชาญทํา การศึกษาและรายงานหรือใหความเห็น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตาม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แนวทางหลักสํเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายพลั
งงานแหงชาติกําหนดตามมาตรา
๔
(๘) และแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกองทุนในการสงเสริม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือใหความชวยเหลือแกผูไดรบั การสงเสริมและชวยเหลือตอไป
กรมพัฒนาและสงเสริ
ที่ติดตามใหผูไดรับการส
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มพลังงานมีสํหานันกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งเสริมและ
ชวยเหลือปฏิบัติการใหเปนไปตามวรรคสาม และรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีคกาธรรมเนี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยมพิเสํศษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙
สํานัก๒๑
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่เปนโรงงานควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามกอนหรือใน
(๑) หรือมาตรา
(๑) ใชบังคับ ในกรณี
มหรืออาคารควบคุ
วันที่กฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับ หรือนับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ออาคารควบคุ
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกลาวใชบังสํคัาบนักถงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนโรงงานควบคุมกหรื
หลังวันที่กฎกระทรวงดั
าเจาของโรงงาน กา
ควบคุ ม หรื อสําเจนักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ของอาคารควบคุ มกผูา ใ ดไม ป ฏิ บัสํตาิ ตนักามกฎกระทรวงดั
ง กลกาา ว ต อ งชํ า ระ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามหมวดนี้
คากธรรมเนี
ยมพิเสํศษการใช
ไฟฟาตามวรรคหนึ
ม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งจะเรียกเก็สํบานัจากโรงงานควบคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า โดยใหถือสํวาานัมีกผงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยกเก็บคา
ไฟฟานครหลวง
อการไฟฟาสวนภูมิภกาค
ลบังคับเชนเดียวกับกการเรี
ไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการไฟฟานคร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลวง หรือกฎหมายวาดวยการไฟฟาสวนภูมภิ าค แลวแตกรณี
๒๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ม า ต ร า ๔ ๓ ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลั
กําหนดอัตราคาธรรมเนี
ฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งงานแหสํงาชาติ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยมพิเศษการใช
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั๒๓
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในการกํ
าธรรมเนียมพิเศษการใช
่ง ใหคํานึงถึง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดอัตสํราค
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไฟฟาตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ความแตกตางระหวางอัตราคาไฟฟาที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชําระใหแกการไฟฟาฝาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือการไฟฟ
สํานัากสงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง
วนภูมิภาคกับตนทุนกรวมในการผลิ
ต
และจายไฟฟาจํานวนดังกลาวใหแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตนทุนรวมตามวรรคสองหมายความวา คาลงทุนในระบบผลิตและระบบจาย
ไฟฟา คาใชจสําายในการจั
ดหาเชื้อเพลิงในการผลิ
ตไฟฟสําานัคกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชจายในการบํารุงรักกษาา คาใชจายใน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การบริหาร ความสูญเสียในระบบไฟฟา และคาใชจายอื่นๆ ในการประกอบกิจการไฟฟาและให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รวมถึงผลกระทบตอกสภาวะแวดล
อสํมหรื
อประชาชนอันเกิดจากการผลิ
ตและจสําานัยไฟฟ
านั้นที่ไมเปน กา
ภาระโดยตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภูมิภาคดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๔ เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ การใช
ไฟฟาตามมาตรา
ใหอธิบดีมีหนังสือกแจ
มหรือเจาของอาคารควบคุ
ม
สํานัก๔๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งใหเจาของโรงงานควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทีจ่ ะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชไฟฟาเริ่มมีผลตั้งกแตา วันทีห่ นึ่งของเดื
นถัดไปนับแตวันทีไ่ ดกราับแจงจากอธิบสําดีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวน
สํ
า
นั
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ภูมิภาค เปนผูจัดกเก็งานคณะกรรมการกฤษฎี
บคาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟาจากโรงงานควบคุ
มหรืออาคารควบคุ
มที่ซื้อ
หรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดสํเก็านับกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
าไฟฟาปกติประจําเดืกอาน และนําสงกองทุ
นภายในสามสิบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันนับแตวันทีไ่ ดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๕ ในระหว า งที่ โ รงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ต อ งชํ า ระ
คาธรรมเนียมพิเศษการใช
ไฟฟาสํตามหมวดนี
้ ใหคณะกรรมการกองทุ
นพิสํจาารณาระงั
บสิทธิการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอรับการสงเสริมและชวยเหลือแกโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ใหระงับ หรือสํลดการให
การสงเสริมหรือกชาวยเหลือเปนสํการชั
่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุ
มหรือ
อาคารควบคุมดังกลาวไดรบั การสงเสริมและชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๖๒๔ เมื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ตองชําระคาธรรมเนียม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิเศษการใชไฟฟาไดปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) แลว
ใหแจงใหอธิบดีทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหอธิบดีดําเนินการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๙
แจงวาโรงงานควบคุ
มหรืออาคารควบคุมกาดังกลาวไดปฏิสําบนััตกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
(๑) หรือมาตรา ๒๑ (๑) หรือไม ในกรณีที่ไดมีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาวแลว ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๔
มโดย พระราชบัญญัติกการส
ลังงาน (ฉบับที่
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔๖ แกไขเพิ
สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมการอนุสํรากั นัษกพงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
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- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อธิบดีมีคําสั่งยุติการเก็
เศษการใชไฟฟาและมี
มหรือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บคาธรรมเนีสํายนัมพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหนังสือแจงให
สํานัโรงงานควบคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

อาคารควบคุมทราบ
สํานัคํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยมพิเศษการใช
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
สั่งยุตกิ ารเก็บคาธรรมเนี
ฟฟาตามวรรคสอง ใหกามีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนั ทีห่ นึง่ ของเดือนถัดไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีพนั
กา กงานเจาหนสําาทีนั่ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๗ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให พ นั ก งาน
เจาหนาที่มีอําสํนาจดั
งตอไปนี้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) มีหนังสือเรียกเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมมาใหถอยคําหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กฐานใดๆ
สํานัเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แจงขอเท็จจริง หรือกทํา าคําชี้แจงเปสํนานัหนั
งสือ หรือใหสงเอกสารหลั
่อตรวจสอบหรือ กา
เพื่อประกอบการพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เขาไปในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตกหรืกาอในเวลาทําการของสถานที
่นั้นเพื่อตรวจสอบหรื
อดําเนิ
เปนไปตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานนักการให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารบันทึกสภาพ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่งที่เกี่ยวขสําอนังกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
โรงงาน อาคารสํานัเครื
่องจักรและอุปกรณ กและสิ
บการอนุรักษพลังงานในโรงงานและ
อาคาร รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานของบุคคลใดๆ ในสถานที่นั้น และใหมีอํา นาจตรวจสอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือนํา วัสํสาดุนัปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
เครื่องจักรและอุปกรณ
ริมาณพอสมควรเทากทีา่เปนไปไดไปเป
วอยางเพื่อการ กา
ตรวจสอบได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓)๒๕ ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณและคุณกภาพวั
เพื่อการอนุรักษพลักงางาน ใหเปนไปตามพระราชบั
ญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า สดุหรือสํอุาปนักรณ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กามหรือเจาของอาคารควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เจาของโรงงานควบคุ
ม ตลอดจนบุกาคคลซึ่งเกี่ยวขสําอนังหรื
ออยูในสถานที่ กา
นั้นอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๘/๑๒๖ ในกรณีที่จะตองมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การใชพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕ กา
มาตรา ๔๗ (๓) เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖
โดย พระราชบัญญัตกิ ารส
งงาน (ฉบับที่ ๒)
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔๘/๑ เพิสํ่มานัเติกมงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางเสริมการอนุรสํักาษนัพกลังานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๕๐
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามมาตรา ๔๗ (๓)
บุคคลหรือนิติบกุคาคลเปนผูดําเนิ
กงาน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อธิบดีอาจอนุ
สํานัญกาตให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักการแทนพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เจาหนาที่ได

สํานัการกํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
า หนดคุ ณ สมบั ตกิ าการขอรั บ ใบอนุ
ญ าต การอนุ ญ าต และการต
อ อายุ

ใบอนุญาตของบุคคลหรือนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดในกฎกระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘/๒ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๘/๑ ผู ใ ดรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรา
๔๗
อันเปนเท็จ หรือไมกาตรงตามความเป
จริงและศาลไดมี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก(๓)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้แลว ใหอธิบดีสั่งเพิกถอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๘/๓ ๒๘สํกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ผู รับอนุญ าตตามมาตรา
๔๘/๑ สํถูานักกฟงานคณะกรรมการกฤษฎี
องตอศาลวาได กา
มาตรา

กระทําความผิดตามมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
หากมมิ
่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตประกอบกิ
จการตามใบอนุ
ญาตนั้น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใหผูรับอนุญ
สําาตที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก ใช ใ บอนุ ญ าต มี สกิ ทา ธิ อุ ท ธรณ ต อ
๔๘/๔ ผู รั บกใบอนุ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญ าตซึ่ งสํถูานักกพังานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๙

รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรบั ทราบคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คํากสัา่งของรัฐมนตรีสําในัหกเปงานคณะกรรมการกฤษฎี
นที่สุด
การอุทธรณคําสั่งรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
สํ
า
นั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พักใชใบอนุญาต กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๙ ในการปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
บัติหนาที่ พนักงานเจกาาหนาที่ตองแสดงบั
ตรประจําตัวแก กา

บุคคลซึ่งเกี่ยวข
สําอนังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การอุทธรณสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๒๗
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พระราชบัญสํญัาตนักิ การส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า (ฉบับที่ ๒)
มาตรา ๔๘/๒ เพิ่มเติมโดย
งเสริมการอนุรักษพลักงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๘ กา
มาตรา ๔๘/๓ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานั๒๙กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๘/๔ เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
งสือแจงผลตามมาตรา
ดไมเห็นดวยกับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๐ ผูไดสํราับนัหนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๘ วรรคสามผู
สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือแจงดังกลาว ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ฒนาและสสํงาเสริ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เชนวานี้ ใหกรมพั
มพลังงานรอการดํากเนิา นการไวกอน
จนกวาจะมีคาํ วินจิ ฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินจิ ฉัยใหผูยื่นคํารองทราบแลว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑ ผูไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งผูใดไมเห็นดวยกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง
การอุ
ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามกฎหมาย
แต รั ฐ มนตรี จ ะ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ท ธรณ ไ ม เสํปานันกเหตุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําเวนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เห็นสมควรใหมกี ารทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชวั่ คราว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒ การพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ใหรัฐมนตรี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาโดยเร็ว กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓ เจ าของโรงงานควบคุมแห งใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผ ลตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘ วรรคสาม อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
หาหมื่นบาท หรื
ง้ จําทั้งปรับ
สํานัอกทังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
มผูใดไมกปาฏิบัติตามคําสัสํา่งนัของอธิ
บดีที่สั่งตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๔ เจาของโรงงานควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๑๐ หรือเจาของอาคารควบคุมผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา ๑๐ ซึ่ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตองระวางโทษปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดนาํ มาใชบังสํคัาบนัโดยอนุ
โลมตามมาตรา ๒๑
บไมเกินหาหมื่นบาทกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๕๓๐ เจาสํของโรงงานควบคุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํามนักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
ม เจาของอาคารควบคุ
อผูรับผิดชอบ กา

ดานพลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ตอง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระวางโทษปรับสําไม
เกินสองแสนบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖๓๑ ผูรสํับาใบอนุ
ญาตตรวจสอบและรับรองการจัดสําการพลั
งงาน การใช
พลังงานในเครื
กรหรืออุปกรณ และคุ
ปกรณเพื่อการอนุรักกษา พลังงานตาม
สํา่อนักงจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ณภาพวัสดุห
สํารืนัอกอุงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปนเท็จหรือไม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๐
มาตรา ๕๕ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๑
มโดย พระราชบัญญัติกการส
ลังงาน (ฉบับที่
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๕๖ แกไขเพิ
สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งเสริมการอนุสํรากั นัษกพงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

104

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรงตามความเปนจริกงา ตองระวางโทษจํ
าคุกไมเกินสามเดือน กหรืา อปรับไมเกินสําสองแสนบาทหรื
อทั้ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จําทั้งปรับ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๗

๓๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๘ ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบตามจํานวนที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อนถึงสอง
ตองสงตามมาตรา
๓๕ มาตรา ๓๖ หรือกมาตรา
๓๗ ตสํอางระวางโทษจํ
าคุก ตั้งแตสกามเดื
ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสิบลานบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปฏิบัตหิ นาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน
นิติบุคคล กรรมการ
หรือผูจัดการของนิตกาิบุคคลนั้น หรืสํอานับุกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
คลใดซึ่งรับผิดชอบในการดํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินงาน
ของนิติบคุ คลนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าความผิสํดานั
นัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตนมิไดมีสวนในการกระทํ
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๖๑ บรรดาความผิ
ญญัตินี้ ใหคณะกรรมการเปรี
ยบเทียบ

คดีที่รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายสามคนมีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรี
ยบเทียบคดี
ือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กําหนดแลวสําให
นักถงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วิธีพิจารณาความอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากพนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า บุ ค คลใดกระทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการสอบสวนถ
ก งานสอบสวนพบว
า ความผิ ด ตาม กา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละบุ ค คลนั้ น ยิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บ ให พ นั ก งานสอบสวนส ง เรื่ อ งให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
คณะกรรมการเปรี
ยบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดสําวันันกนังานคณะกรรมการกฤษฎี
บแตวันที่ผูนั้นแสดงความยิ
นยอมให
เปรียบเทียบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๓๒
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดย พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกาลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบักบา นี้ คือ เนื่องจากความต
องการใช กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใชตามความ
สูง อันเปนภาระแก
ประเทศในการลงทุนกเพืา ่อจัดหาพลังสํงานทั
้งในและนอกประเทศไว
ตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาวและปจจุบัน การดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพและวั
สดุที่ใชในการอนุรักกษา พลังงานขึ้นสํภายในประเทศ
นั้น ยังไมกสา ามารถเรงรัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดํ า เนิ น งานให บ รรลุ เ ป า หมายได สมควรกํ า หนดมาตรการในการกํ า กั บ ดู แ ล ส ง เสริ ม และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พลังงาน สํโดยมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา รักษพลังงาน
สํานัเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชวยเหลือเกี่ยวกับการใช
การกําหนดนโยบายอนุ
าหมายและแผน กา
อนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัตใิ นการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกําหนดระดับการใช พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ การจัด ตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาและ
อนุรักษพลังงานเพื่อกให
อในการอนุรักษพกลัา งงาน การปอสํางกันักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
และแกไขปญหา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า การอุดหนุนสําชนัวกยเหลื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกําหนดมาตรการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อสงเสริมใหสํามนัีกการอนุ
รักษพลังงาน หรือกาผลิตเครือ่ งจักสํรอุ
กรณที่มปี ระสิทธิภาพสูกางหรือวัสดุเพื่อ
ใชในการอนุรักษพลังงาน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดวงใจ/แกไข

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๑กตุา ลาคม ๒๕๔๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

A+B (C)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อรดา/สุนนั ทา/จักรกฤษณ/จารุวรรณ/จัดทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี๕กมีา นาคม ๒๕๔๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไ ขบทบัญญัสําตนัิใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า นาจหนาสํทีา่ ขนัองส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
*พระราชกฤษฎี กาแก
สอดคลองกั บการโอนอํ
วนราชการให กา
๓๓
เปนไปตามพระราชบั
ญญัติปรับปรุงกระทรวง
๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ทบวง กรม
สํานักพ.ศ.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

มาตรา
ญญัติการสงเสริมกาการอนุรักษพสํลัานังกงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓๓ ในพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี

ใหแกไขคําวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน” เปน “กระทรวงพลังงาน” คํา
วา “รัฐมนตรีสํวาานัการกระทรวงวิ
ทยาศาสตร
งงาน” เปน “กรัาฐมนตรีวาการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เทคโนโลยีสํแานัละการพลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงพลั ง งาน ” คํ า ว า “ปลั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละพลั ง งาน ” เป น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ” คําวา “อธิ
สําบนักดีงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
“ปลัดกระทรวงพลังกงาน
กรมพัฒนาและสงเสริกมาพลังงาน” เปสํนานั“กอธิ
บดีกรมพัฒนา กา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน” คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผังเมือง” คําวา “เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ” เปน “ผูอํานวยการ
และคํ า วา “กรมทรักพา ยากรธรณี ”สํเป
“กรมเชื้ อ เพลิ ง
สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั
งสํงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านัก”งานคณะกรรมการกฤษฎี
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ธรรมชาติ”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๓
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาฉบับกนีา้ คือ โดยที่พระราชบั
ญญัติปรับปรุง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หารและอํสํานาจหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เปนไปตาม
ไดมีการตราพระราชกฤษฎี
กาโอนกิจการบริ
าที่ของสวนราชการให
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัญญัตใิ หโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํ รงตําแหนงหรือผูซงึ่ ปฏิบัตหิ นาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเป
ของสวนราชการใหมกา โดยใหมีการแก
ขบทบัญญัติตางๆ ใหกาสอดคลองกับ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และพระราชกฤษฎีกาาดังกลาว จึงสํสมควรแก
ไขบทบัญญัติของกฎหมายให
สสําอดคล
องกับการโอน กา
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนกของหน
วยงานใดหรื
อผูใดแลว โดยแกกไขบทบั
ญญัติขสํองกฎหมายให
มีการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จที่มีการตัด
การโอนอํานาจหน
าที่ และเพิ่มผูแทนสวกนราชการในคณะกรรมการให
ตรงตามภารกิ
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กาดังกลาว จึสํางนัจํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งเปนการแกไขใหตการงตามพระราชบั
ญัติและพระราชกฤษฎี
เปนตองตราพระ กา
ราชกฤษฎีกานีสํ้ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พัชริสํนานัทรกงานคณะกรรมการกฤษฎี
/เนติมา/ผูจ ดั ทํา กา
๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
เชิงชาย/วาทินี/ปรับปรุง
๑๖
๒๕๔๙ กา
สํานัพฤษภาคม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเชิกงาชาย/ปรับปรุง

๑๓ กันยายน ๒๕๔๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชบัญญั ติฉ บับนี้ คื อ โดยที่พระราชบัญญัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สงเสริมการอนุรักษพกาลังงาน พ.ศ.สํ๒๕๓๕
มีบทบัญญัติบางประการไม
เหมาะสมกั
บสภาวการณใน กา
ปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทัน
ตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานด
ทธิภาพของการผลิ
ปกรณ การเก็บ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานันประสิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตเครื่องจักรและอุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจนการมอบหมายให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานังกงานการใช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องจักรหรือ
บุคคลหรือนิตสํิบานัุคกคลตรวจสอบและรั
บรองการจั
ดการพลั
พลังงานในเครื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๗ ก/หนา ๑/๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อุปกรณ และคุณภาพวั
พื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนั
กงานเจ
หนาที่เพื่อใหทัน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สดุหรืออุปสํกรณ
านักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๓๘
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ปร.

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
เปนปที่ ๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคารบางประเภทใหเปนอาคารควบคุม เพื่อประโยชนในการอนุรักษ
พลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สบิ วันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหอาคารที่มิใชอาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทาํ การขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อ
การศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ ที่มีการใชพลังงานดังตอไปนี้เปนอาคาร
ควบคุม
(๑) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากผู
จําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหนึ่ง
พันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘
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(๒) อาคารหลั ง เดี ย วหรื อ หลายหลั ง ภายใต เ ลขที่ บ า นเดี ย วกั น ที่ ใ ช ไ ฟฟ า จากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของตนเอง
อยา งใดอยา งหนึ่ง หรือ รวมกัน ตั้ง แตวัน ที่ ๑ มกราคม ถึง วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคมของปที่ผา นมา มีปริมาณ
พลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป
มาตรา ๔ การคํานวณปริมาณการใชพลังงานตามมาตรา ๓ (๒) ใหคาํ นวณเปนหนวยเมกะจูล
ตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(๑) กรณีไฟฟา ใหคาํ นวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย
๓.๖๐
(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff.
โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวย
เปน เมกะจูล/ป
hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน จากตาราง
ไอน้ํา (steam table) ทัว่ ไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความ
ดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคา เทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา
ของอาคาร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคาํ นวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลือง
อื่น เปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff.
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณพลังงาน
ไฟฟ า เทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป
F หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปน หนวยน้ําหนักหรือ
ปริมาตรตอป
HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่
ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร
eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟา
เทียบเทา ในที่นี้ให ใชคา ๐.๔๕
พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘
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ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานกําหนด
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดอาคาร
ที่ไดรับอนุมตั จิ ากผูจําหนายใหใชเครื่องวัดไฟฟา หรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน
ขนาดตั้งแตหนึ่งพันกิโลวัตต หรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรืออาคารที่มีการใช
ไฟฟาจากระบบของผูจําหนาย ความรอนจากไอน้าํ จากผูจําหนาย หรือพลังงานสิน้ เปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือ
ของตนเอง อยางหนึ่งอยางใด หรือรวมกันในรอบปปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยสี่ บิ ลานเมกะจูล
ขึ้นไป ใหเปนอาคารควบคุม และโดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และ
วิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนอาคารควบคุม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘
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พระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงานควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๐
(พระปรมาภิไธย) ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ปร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่ เ ปนการสมควรกํ าหนดโรงงานบางประเภทใหเ ป นโรงงานควบคุ ม เพื่อ ประโยชนใ นการ
อนุรักษพลังงาน
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย ซึ ่ง แกไ ข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และมาตรา
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํา หนดหนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป น ต น ไป
มาตรา ๓

ใหโรงงานที่มีการใชพลังงานดังตอไปนี้เปนโรงงานควบคุม
(๑) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ไดรับอนุมัติจากผู
จํา หนา ยพลัง งานใหใ ชเ ครื่อ งวัด ไฟฟา หรือ ใหติด ตั้ง หมอ แปลงไฟฟา ชุด เดีย วหรือ หลายชุด รวมกัน มี
ขนาดตั้งแตหนึ่งหมื่นกิโลวัตต หรือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
(๒) โรงงานเดียวหรือหลายโรงงานภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ
ของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผูจําหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู
จําหนายพลัง งานหรือ ของตนเอง อยา งหนึ่งอยางใดหรือรวมกัน ตั้ง แตวัน ที่ ๑ มกราคมถึงวัน ที่ ๓๑
ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตสองรอยลานเมกะจูลขึ้น
ไป
มาตรา ๔ เมื่ อ พน กํา หนดหนึ่ง ปนั บ แตวั น ที่พ ระราชกฤษฎีก านี้มี ผ ลใช บั ง คับ ให โ รงงานที่มี
การใช พลังงานดั งต อไปนี้ เปนโรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดตามมาตรา ๓
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐
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(๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่ มี ข นาดตั้ ง แต ส ามพั น กิ โ ลวั ต ต แ ต ไ ม ถึ ง หนึ่ ง
หมื่นกิโลวัตต หรือตั้งแตสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหา
สิบกิโลโวลทแอมแปร
(๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มี ป ริ ม าณพลัง งานทั้ง หมดเทีย บเทา พลัง งาน
ไฟฟาตั้งแตหกสิบ ลานเมกะจูลแตไมถึ งสองรอยล านเมกะจู ล
มาตรา ๕ เมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผ ลใชบังคับ ใหโรงงานที่มีการ
ใชพลังงานดังตอไปนี้ เปนโรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดตามมาตรา ๓ และมาตรา ๔
(๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่ มี ข นาดตั้ ง แต ส องพั น กิ โ ลวั ต ต แ ต ไ ม ถึ ง สามพั น
กิโ ลวัต ต หรือตั้งแตสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลท
แอมแปร
(๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่ มี ป ริ ม าณพลั ง งานทั้ ง หมดเที ย บเท า พลั ง งาน
ไฟฟ า ตั้ ง แตสี่สบิ ลานเมกะจูลแตไมถึงหกสิบลานเมกะจูล
มาตรา ๖ เมื่ อ พ น กํา หนดสามป นั บ แตวั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก านี้มี ผ ลใชบั ง คับ ใหโ รงงานที่ มี
การใชพลังงานดังตอไปนี้ เปนโรงงานควบคุมเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดตามมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕
(๑) โรงงานตามมาตรา ๓ (๑) ที่ มี ข นาดตั้ ง แต ห นึ่ ง พั น กิ โ ลวั ต ต แ ต ไ ม ถึ ง สองพั น
กิ โ ลวั ต ต หรือตั้งแตหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรแตไมถึงสองพันสามรอยหาสิบกิโลโวลท
แอมแปร
(๒) โรงงานตามมาตรา ๓ (๒) ที่มี ป ริม าณพลัง งานทั้ง หมดเทีย บเทา พลัง งาน
ไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลแตไมถึงสี่สบิ ลานเมกะจูล
มาตรา ๗ การคํา นวณปริ ม าณการใช พ ลั ง งานตามมาตรา ๓ (๒) มาตรา ๔ (๒) มาตรา ๕
(๒) และมาตรา ๖ (๒) ใหคํานวณเปนหนวยเมกะจูลตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(๑) กรณีไ ฟฟา ให คํา นวณปริม าณการใช ไ ฟฟา เปน หนว ยกิ โ ลวัต ต ชั่ ว โมงแลว คู ณ
ดว ย ๓.๖๐
(๒)
กรณี ค วามร อ นจากไอน้ํา ให คํา นวณปริ ม าณความร อ นจากไอน้ํา เป น
พลั ง งานไฟฟ า เที ย บเท า โดยใช สู ต รดั ง ต อ ไปนี้
Es = (hs - hw) x S x eff
โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา
หนวยเปน เมกะจูล/ป
พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐

122

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

2 of 3

hs หมายถึง

คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/ตัน
จากตารางไอน้ํา (steam table) ทัว่ ไป
hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส
และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคา เทากับ ๑๑๓
เมกะจูล/ตัน
S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปน ตัน/ป ดูจากเครื่องวัด
ปริมาณไอน้ําของโรงงานควบคุม
eff หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้น
เปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้
Ef = F x HHV x eff
โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณ
พลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปน เมกะจูล/ป
F หมายถึง ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปน หนวยน้ํา
หนัก หรือปริมาตรตอป
HHV หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงาน
สิ้นเปลืองที่ใช หนวยเปน เมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือ
ปริมาตร
eff หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงาน
ไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา ๐.๔๕
ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชคา ความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงานกําหนด
มาตรา ๘ โรงงานใดที่ กํา หนดให เ ป น โรงงานควบคุ ม ตามพระราชกฤษฎี ก านี้ แ ล ว มิ ใ ห นํา
บทบัญญัติวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมมาใชบังคับกับโรงงานดังกลาว
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มาตรา ๙ ใหรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่ง แวดล อ ม รั ก ษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
(ลงนาม) พล อ. ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดโรงงานที่
ไดรับ อนุมัติจ ากผูจํา หนา ยใหใ ชเ ครื่อ งวัด ไฟฟา หรือ ใหติด ตั้ง หมอ แปลงไฟฟา ชุด เดีย วหรือ หลายชุด
รวมกัน ขนาดตั้ง แตห นึ่ง พัน กิโ ลวัต ต หรือ หนึ่ง พัน หนึ่ง รอ ยเจ็ด สิบ หา กิโ ลโวลทแ อมแปรขึ้น ไป หรือ
โรงงานที่มีการใชไ ฟฟาจากระบบของผูจําหนา ยพลังงาน ความรอ นจากไอน้ําจากผูจําหนายพลัง งาน
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางหนึ่งอยางใดหรือรวมกันในรอบป
ปฏิทินที่ผานมามีปริมาณพลังงาน ตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไปใหเปนโรงงานควบคุม และโดยที่มาตรา
๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา การกําหนด
โรงงานประเภทใด ขนาดปริมาณการใชพลังงาน หรือวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนโรงงานควบคุม ให
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

กฎกระทรวง

กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธกี าร
ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใ หใ ชบังคับ เมื่อพน กําหนดหนึ่งรอยยี่ สิบวัน นับแตวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๑
ประเภทและขนาดของอาคาร
ขอ ๒ การก อ สร า งหรื อ ดั ด แปลงอาคารดั ง ต อ ไปนี้ หากมี ข นาดพื้ น ที่ ร วมกั น ทุ ก ชั้ น
ในหลั ง เดี ย วกั น ตั้ ง แต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ น ไป ต อ งมี ก ารออกแบบเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

125

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๑) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

สถานศึกษา
สํานักงาน
อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
อาคารโรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
อาคารโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
อาคารสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
อาคารหางสรรพสินคาหรือศูนยการคา
หมวด ๒
มาตรฐานและหลักเกณฑในการออกแบบอาคาร
สวนที่ ๑
ระบบกรอบอาคาร

ขอ ๓ คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร
(๑) คาการถา ยเทความรอ นรวมของผนัง ดานนอกของอาคารในสวนที่มีก ารปรับอากาศ
ในแตละประเภทของอาคารตองมีคา ไมเกินดังตอไปนี้
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอก
ประเภทอาคาร
ของอาคาร (วัตตตอ ตารางเมตร)
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
๕๐
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
๔๐
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด
๓๐
คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารในสวนที่มกี ารปรับอากาศ ใหคํานวณ
จากคาเฉลี่ยที่ถว งน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดานรวมกัน
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

(๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารในสวนที่มกี ารปรับอากาศในแตละประเภท
ของอาคารตองมีคา ไมเกินดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร
(วัตตตอ ตารางเมตร)
๑๕
๑๒
๑๐

(๓) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชขอกําหนดของระบบ
กรอบอาคารตามลักษณะการใชงานของพื้นที่แตละสวนนั้น
สวนที่ ๒
ระบบไฟฟาแสงสวาง
ขอ ๔ การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร โดยไมรวมพื้นที่จอดรถ
(๑) การใชไฟฟาสองสวางภายในอาคาร ตองใหไดระดับความสองสวางสําหรับงานแตละ
ประเภทอย า งเพี ย งพอ และเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคารหรื อ กฎหมายเฉพาะ
วาดวยการนั้นกําหนด
(๒) อุปกรณ ไฟฟา สําหรั บใชส องสว างภายในอาคารตองใชกําลั งไฟฟ าในแตละประเภท
ของอาคารมีคา ไมเกินดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
(ก) สถานศึกษา สํานักงาน
(ข) โรงมหรสพ ศูนยการคา สถานบริการ
หางสรรพสินคา อาคารชุมนุมคน
(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุด
(วัตตตอ ตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน)
๑๔
๑๘
๑๒

(๓) อาคารที่มกี ารใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนตองใชคา ในตารางตามลักษณะ
การใชงานของพื้นที่สว นนั้น
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

สวนที่ ๓
ระบบปรับอากาศ
ขอ ๕ ระบบปรับอากาศ ประเภทและขนาดตาง ๆ ของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งภายใน
อาคาร ตองมีคา สัมประสิทธิส์ มรรถนะขั้นต่ํา คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลังไฟฟาตอตัน
ความเย็น เปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สวนที่ ๔
อุปกรณผลิตน้ํารอน
ขอ ๖ อุ ป กรณ ผ ลิ ต น้ํ า ร อ นที่ ติ ด ตั้ ง ภายในอาคาร ต อ งมี ค า ประสิ ท ธิ ภ าพขั้ น ต่ํ า และ
คาสัมประสิทธิส์ มรรถนะขั้นต่ําดังตอไปนี้
(๑) หมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

ประเภท
คาประสิทธิภาพขั้นต่ํา (รอยละ)
หมอไอน้ําที่ใชนา้ํ มันเปนเชื้อเพลิง (oil fired steam boiler)
๘๕
หม อ ต ม น้ํา ร อ นที่ ใ ช นา้ํ มั น เป น เชื้ อ เพลิ ง (oil fired hot
water boiler)
๘๐
หมอไอน้ําที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง (gas fired steam boiler)
๘๐
๘๐
หมอตมน้ํารอนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง (gas fired hot water
boiler)

(๒) เครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน (air-source heat pump
water heater)
ภาวะพิกัด
อุณหภูมิ
อุณหภูมิ
อุณหภูมอิ ากาศ คาสัมประสิทธิส์ มรรถนะขั้นต่ํา
ลักษณะ
น้าํ เขา
น้าํ ออก
การออกแบบ
(องศาเซลเซียส)
(ก) แบบที่ ๑
๓๐.๐
๕๐.๐
๓๐.๐
๓.๕
(ข) แบบที่ ๒
๓๐.๐
๖๐.๐
๓๐.๐
๓.๐
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

สวนที่ ๕
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร
ขอ ๗ การขออนุ ญ าตก อ สรา งหรื อดั ด แปลงอาคารตามข อ ๒ ที่ไ ม เ ป น ไปตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๑ สวนที่ ๒ หรือสวนที่ ๓ ใหพิจารณาตามเกณฑการพิจารณา
การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร
เกณฑการใชพลังงานโดยรวมของอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองมีคาการใชพลังงานโดยรวม
ของอาคารดังกลาวต่ํากวาคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงที่มีพื้นที่การใชงาน ทิศทาง และ
พื้นที่ของกรอบอาคารแตละดานเปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง และมีคาของระบบ
กรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบปรับอากาศ เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ
สวนที่ ๖
การใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ ของอาคาร
ขอ ๘ เมื่อมีการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร ใหยกเวนการนับรวมการใชไฟฟาบางสวน
ในอาคารในกรณีที่ระบบไฟฟาแสงสวางของอาคารที่มีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวาง
ภายในอาคารในพื้น ที่ตามแนวกรอบอาคาร ใหถือเสมือ นวาไมมีการติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
ในพื้นที่ตามแนวกรอบอาคารนั้น โดยการออกแบบดังกลาวตองเปนไปตามเงือ่ นไขดังตอไปนี้
(๑) ตองแสดงอยางชัดเจนวา มี การออกแบบสวิ ตชที่สามารถเปดและปดอุปกรณไฟฟ า
แสงสวางที่ใ ชกับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณไฟฟาแสงสวางตองมีระยะหางจากกรอบ
อาคารไมเกิน ๑.๕ เทาของความสูงของหนาตางในพื้นที่นั้น และ
(๒) กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม (๑) ตองมีคาประสิทธิผ ลของสัมประสิทธิ์
การบังแดด (effective shading coefficient) ไมนอ ยกวา ๐.๓ และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน
(light to solar gain) มากกวา ๑.๐ และพื้นที่กระจกหนาตางตามแนวกรอบอาคารตาม (๑) ตองไมนอยกวา
พื้นที่ผนังทึบ
ขอ ๙ อาคารที่ มี ก ารผลิ ต พลั ง งานไฟฟ าจากแสงอาทิ ตย เ พื่ อใช ใ นอาคาร สามารถนํ า
คาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

หมวด ๓
หลักเกณฑและวิธกี ารคํานวณในการออกแบบอาคาร
ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารตามหมวด ๒ ใหเปนไปตาม
ที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๑ แบบของอาคารที่ไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบงั คับ ใหไดรับยกเวนไมตอ งปฏิบัตติ ามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บนี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๑๙ แหงพระราชบั ญญั ติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลั ง งาน (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญญั ติ ใ ห รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงพลั งงานโดยคํ า แนะนํา ของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
ที่จ ะทํ าการก อสร างหรื อดั ด แปลงที่ ตอ งมี ก ารออกแบบเพื่ อการอนุ รั ก ษ พลังงาน และกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตามประเภท หรือขนาดของอาคารดังกลาวเพื่อการอนุรัก ษ
พลังงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธกี ารจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใ หใ ชบังคับ เมื่อพน กําหนดหนึ่งรอยยี่ สิบวัน นับแตวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มพี ระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน อาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ขอ ๓ ใหเจา ของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม จั ดใหมีก ารจัด การพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน และวิธกี ารจัดการพลังงาน
ในกรณีที่เปน การนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้งแรก ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดยพิจารณา
จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
ขอ ๔ ในการจัด ทํานโยบายอนุรักษพ ลังงานเจ าของโรงงานควบคุ มหรือเจา ของอาคาร
ควบคุมอาจตั้งคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได
นโยบายอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ พลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใ ชใ นโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
(๓) การแสดงเจตจํ า นงที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ แ ละ
การจัดการพลังงาน
(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง
(๕) แนวทางในการจัด สรรทรั พยากรอย างมีป ระสิท ธิ ภาพในการดํ าเนิน การตามวิ ธีก าร
จัดการพลังงาน
ใหเจา ของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม จัด ใหมีการเผยแพรน โยบายอนุรัก ษ
พลังงาน โดยปดประกาศไวในที่ซงึ่ เห็นไดงา ยในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่น
ที่เหมาะสม เพื่ อใหบุค ลากรของโรงงานควบคุ มหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานได
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน รวมทั้งกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบคุ ลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดงั ตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานให ส อดคล อ งกั บ นโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก าร
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย
อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก
ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๓) ควบคุมดูแ ลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธกี ารจัดการพลังงาน
(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมทราบ
(๕) เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดหรื อ ทบทวนนโยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและวิ ธี ก าร
จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา
(๖) สนั บ สนุ น เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ในการดํ า เนิ น การ
ตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม จัดใหมีการประเมิน ศักยภาพ
การอนุรั กษ พลัง งาน โดยการตรวจสอบและประเมิ น การใช พลั งงานที่มี นัย สําคั ญตามหลักเกณฑ
และวิธกี ารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุ รักษพ ลังงานของพลังงานที่ป ระสงคจะใหลดลง โดยกํ าหนดเปน ร อยละของปริม าณ
พลังงานที่ใ ชเดิม หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลา
การดํ า เนิ น การ การลงทุ น และผลที่ ค าดว า จะได รั บ จากการดํ าเนิ น การ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุ ม ตองจั ดใหมี แ ผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจ กรรมเพื่อสง เสริม การอนุ รักษพ ลังงาน
โดยใหบคุ ลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
เพื่ อ เป น การให ความรู แ ละสร า งจิ ต สํ า นึก ให เ กิ ดความตระหนั ก ถึง ผลกระทบจากการใชพ ลั ง งาน
และเผยแพรใหบคุ ลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน
ใหเจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้นตามขอ ๗ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุ มและเจาของอาคารควบคุม ต องจัดใหมีการตรวจ ติดตาม
และประเมิ น การจัด การพลัง งาน รวมถึง การทบทวน วิเ คราะห และแกไ ขขอ บกพร องของการ
จั ด การพลั ง งานตามช ว งเวลาที่ กํ า หนดอย า งเหมาะสมเป น ประจํ า อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมกี ารตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง
วิธี การตรวจสอบและรับ รองให เป น ไปตามหลั กเกณฑ ขั้ น ตอน และวิ ธีก ารที่ รัฐ มนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม สงรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน
มีนาคมของทุกป เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
น อ ยกว า หนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น ให ส ง รายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ขัน้ ตอน และวิธกี ารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๗ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบั บนี้ คื อ โดยที่เป นการสมควรกํ าหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธกี ารจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการพลังงาน และเปนฐานขอมูลของรัฐในการ
ประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการ
อนุรักษพลังงาน ประกอบกับมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตใิ หรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง

กําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มพี ระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน อาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศ วกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผ ลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
(๓) เปน ผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
(๔) เปน ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม
ที่มีวตั ถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ
(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
การรั บ รองของเจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ตาม (๑) หรื อ (๒)
ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) บํ า รุ ง รั ก ษาและตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ ใ ช พ ลั ง งาน
เปนระยะ ๆ
(๒) ปรับปรุงวิธกี ารใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน
(๓) ช ว ยเจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ในการจั ด การพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธกี ารจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม
(๔) ช ว ยเจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของอธิ บ ดี
ตามมาตรา ๑๐
ขอ ๔ เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ต อ งจั ด ให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวัน ที่เปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ก) โรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ ไ ด รั บอนุ มั ติ จากผู จํา หน า ยพลั ง งานให ใ ช
เครื่ อ งวั ด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ด เดี ย วหรื อ หลายชุ ด รวมกั น มี ข นาดต่ํ า กว า
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร หรือ
(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวาหกสิบลานเมกะจูล
(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวาสองคน โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕)
สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๒
(ก) โรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ ม ที่ ไ ด รั บอนุ มั ติ จากผู จํา หน า ยพลั ง งานให ใ ช
เครื่ อ งวั ด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ด เดี ย วหรื อ หลายชุ ด รวมกั น มี ข นาดตั้ ง แต
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรขนึ้ ไป หรือ
(ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลขึ้นไป
ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพน จากหนาที่ อัน ทําใหโรงงานควบคุมหรื อ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที
(๒) จัด ให มีผู รั บ ผิด ชอบด า นพลั ง งานขึ้ น แทนภายในเก า สิ บวั น นั บแต วั น ที่ ผู รั บผิ ด ชอบ
ดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๖ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๑) (ก)
หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแ ลว
ให แ จ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบ และให ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานดั ง กล า วเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้
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หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ตามวรรคหนึ่ ง ยั ง มิ ไ ด จั ด ให มี
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่กฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ
ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุมไดจดั ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัตติ ามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว
ให แ จ ง ให อ ธิ บ ดี ท ราบ และให ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานดั ง กล า วเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
ตามกฎกระทรวงนี้
เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จั ด ใ ห มี ผู รั บ ผิ ด ช อบด า นพลั ง งานตาม จํ า น วน แ ละคุ ณ สม บั ติ ต าม ที่ กํ า หน ด
ในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที
(๒) กรณีทไี่ มสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ
(๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ใหมหี นังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนบั แตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจงให
อธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๑) และ (๒)
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ (๒)
(ก) หรือ (ข) นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใ ช บังคับ ใหเจา ของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม จั ดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัตติ ามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาดังกลาวได
โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๒)
ขอ ๑๐ กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานโดยทันที และดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที
(๒) กรณีทไี่ มสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ
(๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม ใหมหี นังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนบั แตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที
ขอ ๑๑ วิธี ก ารแจ ง การแต ง ตั้ง ผู รั บ ผิด ชอบดา นพลัง งานพร อ มทั้ งเอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๒๑ (๒)
แหงพระราชบัญญั ติการสงเสริมการอนุรั กษพลั งงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
โดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห งชาติ มี อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให เจ าของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ มต องจัด ใหมีผูรั บผิ ดชอบด านพลั งงานประจําในโรงงานควบคุ ม
หรื อ อาคารควบคุ ม แต ล ะแห ง ตลอดจนกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละหน า ที่ ข องผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งาน
เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๘/๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้ บัง คับ เมื่อพ้น กําหนดหนึ่ง ร้ อยแปดสิบวัน นับแต่ วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” หมายความว่า ตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
“โรงงานควบคุม” หมายความว่า โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“อาคารควบคุม” หมายความว่า อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) มีสัญชาติไทย
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(ข) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
(ค) เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(ง) มีผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลัง งานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญ าตหรือไม่เป็น ผู้เคย
ต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
(๒) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัต ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
หรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน
(ข) ได้รับอนุญ าตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
และมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (๑) (ง) และ (จ)
(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคณ
ุ สมบัติตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค)
(ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (จ)
ข้อ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชํานาญการและผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการซึ่งมีจาํ นวน หน้าที่ และคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคน ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่ง
ในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งนี้ ผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑) (ก) (ข) (ค) และ (จ)
(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน ทําหน้าที่ช่วยผู้ชํานาญการในการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน และช่วยผู้ชํานาญการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
โดยผู้ช่วยผู้ชํานาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมได้ไม่เกินสามสิบแห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ (๑)
(ก) (ค) และ (จ)
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๕ ผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการต้องไม่เป็นผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ในเวลาเดียวกัน และต้องไม่เป็นบุคลากรประจําของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมที่เข้าไปดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ข้อ ๖ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง
ต้องดําเนินการโดยผู้ชํานาญการอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ช่วยผู้ชํานาญการอย่างน้อยสองคน
ข้อ ๗ ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๘ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตแล้ว ให้ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร
และหลักฐานว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน
ไม่ถกู ต้องครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ในกรณี ที่ผู้ ข อรั บใบอนุ ญ าตไม่ แ ก้ ไขเพิ่ม เติ ม คํา ขอรั บใบอนุ ญ าตหรื อไม่จั ด ส่ง เอกสารหรื อ
หลักฐานให้ถู กต้องครบถ้ว นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ข อรับใบอนุญ าตทิ้ง คําขอรับ
ใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๙ ในกรณีทอี่ ธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง
ครบถ้วน อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓
อธิบดีต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ข อรับใบอนุญ าตทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่อธิบดีได้รบั คําขอรับใบอนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่มคี วามถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีท่อี ธิบดีมีคาํ สั่งออกใบอนุญาต ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รบั แจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบ
ในกรณีทอี่ ธิบดีมีคาํ สั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๑๐ ในการออกใบอนุญาต อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
หรือประสงค์จะจัดให้มีผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้รับอนุญาต ให้ยื่น
คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการต่ออธิบดี พร้อมด้ว ย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการ
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ในการพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจํานวนผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ให้นําความในข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการเลิกดําเนินการ พร้อมส่ง
ใบอนุญาตคืนให้แก่อธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตต่อไป
ข้อ ๑๓ ในกรณีทใี่ บอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาต โดยระบุคําว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านบนของใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต ใบอนุ ญ าต คํ า ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงหรื อ แก้ ไ ขจํ า นวน
ผู้ชํานาญการหรื อผู้ช่ว ยผู้ชํ านาญการ และคํา ขอรับ ใบแทนใบอนุญ าต ให้เ ป็น ไปตามแบบที่ อธิบ ดี
ประกาศกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
อารักษ์ ชลธาร์นนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
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เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บญ
ั ญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
และมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ในกรณี ที่จะต้องมีการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๗ (๓) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจอนุญาตให้บุคคล
หรือนิ ติบุคคลเป็นผู้ดําเนิ นการแทนพนัก งานเจ้าหน้าที่ได้ โดยการกําหนดคุณสมบั ติ การขอรับ ใบอนุญาต
และการอนุญาตดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

148

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารดําเนินการจัดการพลังงาน
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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรัก ษ
พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัตบิ างประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มพี ระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน อาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“องคกร” หมายความรวมถึง โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน” หมายความวา กลุม บุคคลที่ไดรับ การแตง ตั้ง จาก
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุม หรือ
อาคารควบคุม
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

“อุปกรณ” หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุทใี่ ชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
“การใชพลังงานที่มีนยั สําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร ระบบ หรืออุปกรณ นั้น
หมวด ๑
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุม หรือ
อาคารควบคุมของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว
การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน ไดแก ขนาด
การใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง
ขอ ๓ ในการดํา เนิ น การประเมิน ศั กยภาพการอนุ รัก ษ พลั งงานตามข อ ๒ ใหเ จ าของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ และระดับอุปกรณ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) การประเมินระดับองคกร ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือกระบวนการ
ผลิตตาง ๆ ทัง้ นี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร
(๒) การประเมิน ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการผลิต
และบริการ ทีส่ ามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน
ของการผลิตสิน คาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใช
พลังงานจําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้
(ก) โรงงานควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

(ข) อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มผี ลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวนหองพักที่จําหนายได
ในกรณีของโรงแรม หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้น ที่
ใชสอยที่ ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน
(๓) การประเมินระดับอุปกรณ ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก
รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ
ขอ ๔ ใหนาํ ขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึง่ ตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
หมวด ๒
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคารควบคุม ตองดําเนิ น การจัดทํ าเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ ๗
และขอ ๘ ตามลําดับ
ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มผี ลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน และมาตรการอนุรักษพลังงาน ซึง่ รวบรวมหรือจัดทําตามหมวด ๑ มาใชประกอบการกําหนด
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย
ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน
แตละมาตรการ ซึง่ กําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา
(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
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ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยแยกเปน มาตรการดานไฟฟาและดานความรอน
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) รายชื่ อ มาตรการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานสํ า หรั บ โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ
(๓) เงินลงทุนที่ตอ งใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๔) ผู รั บ ผิ ด ชอบในการฝ ก อบรมแต ล ะหลั ก สู ต รหรื อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม
ขอ ๑๐ ให เจ าของโรงงานควบคุ มและเจ า ของอาคารควบคุม เผยแพรแ ผนการฝก อบรม
และกิจ กรรมเพื่ อส งเสริม การอนุรั กษ พลั งงานใหบุ คลากรของโรงงานควบคุม หรื ออาคารควบคุ ม
ทราบอยางทั่วถึง
หมวด ๓
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัตติ ามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ซึง่ จัดทําขึ้นตามหมวด ๒
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ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนิน การใหผูรับผิดชอบมาตรการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งานแต ล ะมาตรการตามแผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน และแผนการฝ ก อบรมและกิ จ กรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษ พลังงานของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมรายงานผลการดํา เนิน การ
ตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๒ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม
การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย
สามเดือนตอครั้ง และใหดาํ เนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในกรณีที่ ป รากฏจากการตรวจสอบและวิเ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น การตามแผนดั ง กล า วว า
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่นยิ มใชและเชื่อถือได และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตอไป
ขอ ๑๔ เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดํ าเนิ น การตามเปาหมายและแผนอนุรัก ษ
พลั ง งานตามข อ ๑๓ แล ว ให เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การ
ใหคณะทํางานดาน การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการตามที่ กํา หนดในเป าหมายและแผนอนุรั ก ษพ ลั งงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบ
และวิเคราะหการปฏิบัตติ ามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สรุ ป ผลการติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามแผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานโดยอย า งน อ ยต อ งมี
รายละเอี ยดซึ่ง ประกอบดว ยชื่ อมาตรการอนุ รัก ษพลั งงาน สถานภาพการดํา เนิ น การ และป ญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการ (ถามี)
(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดาํ เนินการแตละมาตรการ
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(ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา ที่เกิดขึ้นจริง
(ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
(จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง
(ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ
(ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่ อส งเสริม การอนุ รัก ษพลั งงาน สถานภาพการดํ าเนิน การ ปญหาและอุ ปสรรคในการ
ดําเนินการ (ถามี) และจํานวนผูเขาอบรม
ใหนาํ รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัตติ ามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามข อ นี้ ร วมเป น ส ว นหนึ่ ง ของรายงานการจั ด การพลั ง งานซึ่ ง ต อ งจั ด ส ง ให แ ก อ ธิ บ ดี
ตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
หมวด ๔
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
สวนที่ ๑
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ดําเนิน การตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซึง่ มีความรูและความเขาใจในวิธกี ารจัดการพลังงาน มีความเปนกลาง และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ
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(๒) ให เ จ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคารควบคุ ม ลงลายมื อ ชื่ อ ในคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะผูตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใ หบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัตติ ามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้
(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(ข) การประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั ง งานเบื้ อ งต น ในกรณี ที่ นํ า วิ ธี การจั ด
การพลังงานมาใชเปนครั้งแรก
(ค) การมีน โยบายอนุรักษพลังงานเปน ลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ โดยเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน
(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๖ เพื่อ ประโยชน ใ นการตรวจติ ดตามและประเมิ น การจั ดการพลังงานตามหมวดนี้
ให ค ณะทํ า งานด า นการจั ด การพลั ง งานของโรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม รวบรวมเอกสาร
และหลักฐาน ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให
คณะผูตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองคกร
ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลั กฐานที่ เกี่ยวข องกั บการจัดการพลั งงานตามข อ ๑๖ ว ามี และครบถวนหรื อไม ซึ่ งอาจรวมถึ ง
การสอบถามหรือสัมภาษณบคุ ลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทําสรุปผลการตรวจ
ติดตามการดํ าเนิน การจั ดการพลังงานพรอ มลงลายมือ ชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมิน การจั ด
การพลัง งานภายในองคกร ส งใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุ ม
หรือเจาของอาคารควบคุม
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ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําขึ้น ตามวรรคหนึ่ง
รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
สวนที่ ๒
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม ตามชว งเวลาที่ เหมาะสมอยา งนอยปละหนึ่ง ครั้ง โดยนํา ผลสรุปการตรวจติ ดตาม
การดําเนินการจัดการพลังงาน ตามขอ ๑๗ มาวิเคราะหความเหมาะสม และแนวทางการปรับปรุง
การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ
การจั ดการพลั งงานของโรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุม และรายงานใหเ จาของโรงงานควบคุ ม
หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ
ขัน้ ตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง
หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอ บกพรองที่ตรวจพบ พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง
แตละขั้นตอน
การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน วิเคราะห
และแก ไ ขข อ บกพร อ งตามข อ ๑๘ ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การพลั ง งานให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนิน การแกไข
ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว
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ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจน
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ให เ จ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคารควบคุ ม นํ า ผลสรุ ป การทบทวน วิ เ คราะห
และแก ไ ขข อ บกพร อ งของการจั ด การพลั ง งานที่ จั ด ขึ้ น ตามข อ ๑๘ เป น ส ว นหนึ่ ง ของรายงาน
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
หมวด ๕
วิธกี ารตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป
ในกรณีที่อธิบดีไดมกี ารอนุญาตใหบคุ คลหรือนิติบคุ คลเปนผูดาํ เนินการตรวจสอบและรับรอง
การจั ด การพลั ง งานแทนพนั ก งานเจ า หน า ที่ รายงานการจั ด การพลั ง งานดั ง กล า วสามารถได รั บ
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได
ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน
ซึ่งจัดทําขึ้น ตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ที่ตอ งจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๒๓ ให ผู ต รวจสอบและรั บ รอง ดํ า เนิ น การตรวจสอบรายงานการจั ด การพลั ง งาน
ของโรงงานควบคุม หรื อ อาคารควบคุ ม โดยการพิ จ ารณาความถู ก ตอ งและครบถ วนของเอกสาร
และหลักฐาน ซึง่ อาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการ
จัดการพลังงานดังตอไปนี้
(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(๕) การกํ าหนดเปาหมายและแผนอนุ รักษพ ลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจ กรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
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(๖) การดําเนิน การตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(๘) การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน ตามขอ ๒๓
มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมกับขอกําหนดของวิธกี ารจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณบุคลากร
ที่เกีย่ วของ และการปฏิบัตจิ ริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ในกรณี
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัตติ ามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ
(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ในกรณี
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบทุกขอ หรือครบทุกขอ
แต มี ข อ บกพร อ งบางประการให ถื อ ว า การปฏิ บั ติ ดั ง กล า วไม ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนด โดยแบ ง
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้
(ก) ประเภทรา ยแรง (Major) หมายถึง การไมมีเ อกสารในการดํา เนิน การจัด การ
พลังงาน หรือไมมหี ลักฐานการปฏิบัตจิ ริงตามขอใด ขอหนึ่งของวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง
การปฏิบัติซงึ่ มีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก
(ก.๑) การไม มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานด า นการจั ด การพลั ง งานเป น เอกสาร
การไมกาํ หนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวง
(ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย
ตามโครงสร า งและภาพรวมของโรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ในกรณี ที่ มี ก ารนํ า วิ ธี ก าร
จัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก
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(ก.๓) การไม มี น โยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเปน เอกสาร การไม กํ า หนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมสี าระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธกี ารในขอใดเลยที่กาํ หนดไวในประกาศนี้
(ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กาํ หนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมติดตามผลการดําเนินการ
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๖) การไม มี คําสั่ งแต งตั้ งคณะผูตรวจประเมินการจั ดการพลั งงานภายในองค กร
เปนเอกสาร การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
การไมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่กํ า หนดในประกาศนี้ การไม นํ า ผลการตรวจติด ตามและประเมิ น การจั ด การพลั ง งานนํ า เสนอ
คณะทํ า งานด า นการจั ดการพลั ง งาน เพื่ อ ทบทวน วิเ คราะห และแก ไ ขข อ บกพร อ งของการจั ด
การพลังงานในรอบป การไมมผี ลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
(ก.๗) การไม เ ผยแพร คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานด า นการจั ด การพลั ง งาน
การไมเผยแพรคาํ สั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงการไมเผยแพร
ในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยวิธกี ารใด ๆ ใหบคุ ลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน
การตรวจสอบ
(ข) ประเภทไมรา ยแรง (minor) หมายถึง ความไมส อดคลอ งของเอกสารขณะที่
ปฏิบตั จิ ริง ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ
การปฏิบัติซงึ่ มีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก
(ข.๑) การมี คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะทํ างานด านการจั ดการพลั งงาน การมี คํ าสั่ งแต งตั้ ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร
แตยังไมไดลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
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(ข.๒) การกํ า หนดอํ านาจหน าที่ แ ละความรั บผิ ดชอบของคณะทํ า งานด านการ
จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพ
การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด การกําหนด
นโยบายอนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีการประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะหและแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในประกาศนี้
(ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะห ข อมู ลที่ ได จากการประเมินศั กยภาพการอนุ รั กษ
พลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอ มูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
และดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(ข.๔) มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่ อ สง เสริม การอนุ รัก ษ พ ลัง งานด ว ยวิธี ก ารใดวิธี ก ารหนึ่ งแล ว แต บุค ลากรของโรงงานควบคุ ม
หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทวั่ ถึง เปนตน
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ
ตรวจสอบแตตอ งแกไขในปตอ ไป
ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม ตามขอ ๒๓ ให ผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิ ดเห็น การปรับปรุงวิธีดําเนิน การ
จัดการพลังงานในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ
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ขอกํ าหนดของวิ ธีก าร จัด การพลัง งานหรือ ดํา เนิน การตามขอ กํา หนดแลว โดยไมพ บข อบกพรอ ง
แตมโี อกาสที่จะปรับปรุง การดําเนินการในแตละขั้นตอนใหดียงิ่ ขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม
ขอ ๒๖ ให ผู ต รวจสอบและรั บ รองจั ด ทํ า รายการตรวจสอบการจั ด การพลั ง งานในการ
ดําเนิน การตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจประเมิ น ว า มี ห รื อ ไม มี ห ลั ก ฐาน ในกรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานให ร ะบุ ชื่ อ ของหลั ก ฐาน
ความสอดคล องหรือไมสอดคล องของหลักฐานกั บขอ กําหนด รวมถึง การระบุ ประเภทของความ
ไม ส อดคล อ งในกรณี ร า ยแรง หรื อ ไม ร า ยแรง และข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ดํ า เนิ น การ
จัดการพลังงานแตละขั้นตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน
ที่จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งเปน สวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ที่ตอ งจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจั ดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้น
ตามขอ ๒๖ มาจัดทําเปน ผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม ซึง่ อยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจ
ประเมิน และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รั บ รอง พร อ มทั้ ง ผู ชํ า นาญการและผู ช ว ยผู ชํ า นาญการที่ ดํ า เนิ น การตรวจสอบและรั บ รอง
การจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
หมวด ๖
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม สงรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามขอ ๒๗ ใหแ กอธิบดีภายในเดือ นมีน าคมของทุกป การจัดสง
รายงานดังกลาว ตองประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑ และรายการตรวจสอบ
การจัดการพลังงานตามขอ ๒๖
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ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดไี ฟลอิเลคทรอนิคสดว ยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) นําสงดวยตนเอง
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วรรณรัตน ชาญนุกูล
รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน

162

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๑) (ค) แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกั บ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“หน่วยงานฝึกอบรม” หมายถึง หน่วยงานที่ขนึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีอ่ ธิบดีกําหนด
“หน่วยงานทดสอบ” หมายถึง หน่วยงานที่ขนึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
และรับรองการจัด การพลัง งานกับกรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พ ลัง งาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๒ หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับ
ผู้ชํานาญการ และระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ข้อ ๓ ผู้ข อรับการฝึกอบรมหลักสูต รผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อ ๒
ระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ข้อ ๔ ผู้ขอรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามข้อ ๒
ระดับผู้ชํานาญการ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบรู ณ์
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

(๓) สําเร็จ การฝึ กอบรมหลั กสู ต รผู้ต รวจสอบและรับ รองการจั ด การพลั ง งาน ระดั บผู้ ช่ว ย
ผู้ชํานาญการ
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับการฝึกอบรม ให้ขอรับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน หรือหน่วยงานฝึกอบรมที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอรับการฝึกอบรม
(๒) สําเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับการฝึกอบรม
(๓) สํ า เนาใบรั บ รองแสดงว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้ ต รวจสอบและรั บ รอง
การจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ในกรณีที่ขอรับการฝึกอบรมในระดับผู้ชํานาญการ
หมวด ๒
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ข้อ ๖ หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้
(๑) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่ว โมง สําหรั บหลักสูต รผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด การพลัง งาน
ระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
(๒) ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ ชั่ ว โมง สํ า หรั บ หลั ก สู ต รผู้ ต รวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
ระดับผู้ชํานาญการ
ข้อ ๗ การฝึกอบรม สําหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) สมรรถนะของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(๒) กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
(๓) ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
(๔) คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(๕) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(๖) เกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
(๗) ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และกรณีศึกษา
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพื่อความเหมาะสม
แต่ต้องไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ (๑)
ข้อ ๘ การฝึกอบรม สําหรับผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชํานาญการ
ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
(๒) แนวทางการอนุรกั ษ์พลังงาน
การอบรมแต่ละหัวข้อวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการอบรมได้เพื่อความเหมาะสม
แต่ต้องไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ (๒)
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

หมวด ๓
วิทยากร
ข้อ ๙ วิทยากรหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับชํานาญการขึ้นไป และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
ไม่นอ้ ยกว่าสามปี และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย และเป็นวิทยากร
ที่เกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(๒) เป็นอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโท
สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อการบรรยายและเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าสามปี
(๓) เป็นผู้มีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือพลังงาน ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการพลังงานไม่น้อยกว่าห้าปี ทัง้ นี้ ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายมา
ไม่น้อยกว่าสามปี
หมวด ๔
การดําเนินการฝึกอบรม
ข้อ ๑๐ หน่ว ยงานฝึกอบรม ต้องดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานที่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๑๑ หน่วยงานฝึกอบรม ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มเี นื้อหาและรายละเอียดหัวข้อวิชาในข้อ ๗ และข้อ ๘
(๒) จัดให้มีสิ่ง อํานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม ได้แก่ ห้องฝึกอบรมที่รองรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ
(๓) จัดให้มีการลงบันทึกเวลาการเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรที่กําหนด เพื่อประกอบการประเมินผลผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๑๒
หมวด ๕
การประเมินผล การทดสอบ และรับรองผลการฝึกอบรม
ข้อ ๑๒ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วย
ผู้ชํานาญการ หรือระดับผู้ ชํานาญการ ต้ องเข้ ารับ การฝึ กอบรมเต็ มเวลาตลอดหลั กสูต รตามข้ อ ๖

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

165

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

และผ่ า นการทดสอบตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํา หนดตามข้ อ ๑๓ ซึ่ ง จั ด โดยกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน หรือหน่วยงานทดสอบที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๓ การทดสอบตามข้อ ๑๒ ให้ถือเกณฑ์ผ่านด้วยคะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของ
คะแนนรวมทั้งหมดสําหรับระดับผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด
สําหรับระดับผู้ชํานาญการ
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดสอบไม่ผ่าน ให้ผู้นั้นเข้าทดสอบได้อีกครั้งหนึ่ง ภายในระยะเวลา
ตามที่หน่วยงานทดสอบกําหนด
ข้อ ๑๔ ให้หน่ว ยงานทดสอบตามข้อ ๑๒ เป็นผู้ออกใบรับรองให้แ ก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด และผ่านการทดสอบ โดยใบรับรองต้องระบุข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) หมายเลขใบรับรองแต่ละฉบับ
(๒) ชื่อหน่วยงานฝึกอบรม
(๓) ชื่อหลักสูตร
(๔) วัน เดือน ปีทอี่ บรม
(๕) ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๖) ข้อความระบุวา่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม (๕) “เป็นผู้สาํ เร็จการฝึกอบรม”
ทัง้ นี้ ข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ภายในหน้าเดียวของใบรับรอง
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานทดสอบแจ้งผลการทดสอบเป็นหนังสือต่ออธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการทดสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อํานวย ทองสถิตย์
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง คําขอรับใบอนุญาต คําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการ
หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ข อรับใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พ ลัง งาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็น กฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ
บตพ.๑ และแบบ บตพ.๔ ถึง ๙ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๒ การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ และหลักฐาน
ทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้แบบ บตพ.๒ และแบบ บตพ.๔ ถึง ๙ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ การยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ให้ยื่นโดยใช้
แบบ บตพ.๓ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงาน ให้เป็น ไปตามแบบ บตพ.๑๐
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้เป็นไปตามแบบ บตพ.๑๑
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อํานวย ทองสถิตย์
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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แบบ บตพ.๑
ห บเจ้าหน้าที่
สําหรั

คําขอรั
ข บใบอนุญาต
ญ
ตรววจสอบและรับรองการจจัดการพลังงาน
ง
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

เลขที่คาํ ขอ…………………..……………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ
น
ศ.………...
ผู้รับคําขอ………………………...…………..
สําหรับเจจ้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….………………………..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ทีอ่ ยูท่ สี่ ามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย ..............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ........................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……..........………............
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………………………………………..………………………………….………
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
ประเภทธุธุรกิจ………………………………………………………………………………………………………………...……….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบคุ คล เลลขที…่ ……………….…………….………
ออกให้ตงแต่
งั้ วนั ที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ ..…เดือน…………..………
น
…พ.ศ……….…...
ทีอ่ ยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ............................ ตรอก/ซซอย ...............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ .......................................................
โทรสาร .......................................... E-mail ……………....……...………………………..………..........…………..
Website……………………………….……………………………………………………………………………………………………….

ยื่นคํคาขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล
ง
ละอนุรักษ์พลังงาน
ง เพื่อขอรับใบอนุ
บ ญาตตรววจสอบและรับรองการจัดการร
พลังงานตามคความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรั
อ บใบอนุญาตต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรั
อ
บ
ใบอนุญาตและะการอนุญาตตรรวจสอบและรับรองการจั
บ
ดการรพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒
โดยผู้ขอรับใบอนุญาต
ญ ฯ มีบุคลากรที่กําหนดไว้้ตามข้อ ๔ ของกฎกระทรรวงกําหนดคุณ
ณสมบัติของผู้ขอรั
อ บใบอนุญาตต
หลักเกณฑ์ วิธีธีการ และเงื่อนไไขการขอรับใบออนุญาตและการรอนุญาตตรวจสสอบและรับรองงการจัดการพลังงงาน พ.ศ ๒๕๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ชํานาญการ

จํานวนน

……… คน

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
วันที…่ ..… เดืดือน……………………….. พ.ศ…………..…
ผูข้ อรับใบอนนุญาต
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(๒) ผู้ช่วยผู้ชํานาญ
ญการ จํานวนน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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………

คน

ล ่อ...........................................................
ลงชื
(.......................................................)
วันที
น …่ ..… เดือน………………………….. พ.ศ……….……
ผู้ขอรับใบอนุญาตต

แบบ บตพ.๑
-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน
๓. ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ
แจ้ง
๔. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาต กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจําหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
๕. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต หากไม่มารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………...…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต
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-๓-

แบบ บตพ.๑
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……… ชุด
ตามกฎหมาย พร้ อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ม อบอํ า นาจและ
ผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชาํ นาญการ
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ
……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชาํ นาญการ จํานวน ………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ าเนาใบรั บรองแสดงว่ าเป็ นผู้สํ าเร็ จการฝึ กอบรมด้ านการตรวจสอบและ
รั บรองการจั ด การพลั ง งานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล ……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………
……… แผ่น

สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต
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-๔-

แบบ บตพ.๑
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ
หลักฐานประกอบการพิจารณา

ประเภทนิติบุคคล

หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคล ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนตาม
กฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชาํ นาญการ
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่ าด้ วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลัง งานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
คํ า ขอทํ า หน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ ชํ า นาญการ จํ า นวน …………คน พร้ อ มหลั ก ฐานรายบุ ค คล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรั บ รองแสดงว่ าเป็ น ผู้สํ าเร็จ การฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบและ
รั บ รองการจั ด การพลั ง งานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ อธิ บดี กรมพั ฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………..……………………..

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……..……
ผูข้ อรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

สําหรับเจ้าหน้าที่

………..

แผ่น

………..

ชุด

………..

แผ่น

..……… แผ่น
……….. แผ่น
……….. แผ่น
……….. ชุด

………..
………..

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต
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คําขออนุญาตเปลี
ญ
ย่ นแปปลงหรือแก้ไข
ผู้ชํานาญการหรือผู้ช่วยผู้ชาํ นาญการร
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

สําหรั
ห บเจ้าหน้าที่
เลขที่คาํ ขอ…………………..……………………
วันที…่ .…เดือน……………..พ.ศ
น
ศ.………...
ผู้รับคําขอ………………………...…………..
สําหรับเจจ้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….……………...………..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ทีอ่ ยูท่ สี่ ามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย .............................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ...............................
โทรศัพท์ ...................................................... โทรศัพท์
พ เคลือ่ นที่ ..................................................
โทรสาร ......................................... E--mail ………….....……...…………………………..……….........…………….
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล………………………………………………………………..………………………………………………….………………
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
ประเภทธุธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………….……..…….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบคุ คล เลลขที…่ …………………………………..
ออกให้ตงแต่
งั้ วนั ที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ …เดือน……………………พพ.ศ…………........
ทีอ่ ยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ..................... ตรอก/ซอย ......................................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ....................................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ...............................
โทรศัพท์ ................................................... โทรศัพท์์เคลือ่ นที่ .....................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……...........……………...
Website…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

ข้อมูล
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตตเลขที…่ ………………………………….......................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ ……………เดือน……………………………………..พ.ศ………………………………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที…่ …..ออก ณ วันที........เดื
.่
อน.....................................พ.ศ.................................

ก ฒนาพลังงานทดแทนแล
ง
ละอนุรักษ์พลังงาน
ง ตามความใในข้อ ๑๑ แห่งกกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติติ
ยื่นคํคาขอต่ออธิบดีกรมพั
ของผู้ขอรับใบบอนุญาต หลักเกกณฑ์ วิธีการ และเงื
แ ่อนไขการขขอรับใบอนุญาต
า และการอนุญาตตรวจสอบแ
ญ
และรับรองการจจัดการพลังงานน
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื
เ ่อประสงค์จะ
ย
้ชํานาาญการ หรือผู้ช่วยผู
ว ้ชํานาญการร จากที่ได้รบั อนนุญาต
เปลี่ยนแปลงผู
เพิ่มจํจานวนผู้ชํานาญ
ญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที่ได้รบั อนุญาต
ลดจํานวนผู
า ้ชํานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชํานาญการ จากที
จ ่ได้รบั อนุญาต
ญ

ลงชื่อ..........................................................
(.........................................................)
วันที…่ ..… เดืดือน……………………….. พ.ศ……….…...
ผูข้ อรับใบอนนุญาต
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ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
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ล ่อ...........................................................
ลงชื
(.........................................................)
วันที
น …่ ..… เดือนน……………………….. พ.ศ……..…
ผู้ขอรับใบอนุญาตต

แบบ บตพ.๒
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

-๒-

เลขที่คําขอ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงผู้ชาํ นาญการ หรือผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
เปลี่ยนแปลงผู้ชาํ นาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
เปลี่ยนแปลงผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๓. จาก (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………เป็น (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………...
๒. เพิ่มจํานวนผู้ชาํ นาญการ หรือผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
เพิ่มรายชื่อผู้ชาํ นาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
เพิ่มรายชื่อผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. ลดจํานวนผู้ชาํ นาญการหรือผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ จากที่ได้รับอนุญาต
ลดรายชื่อผู้ชาํ นาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
ลดรายชื่อผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการ จํานวน…………คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๒. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
๓. (นาย/นาง/นางสาว)………………………………...……………………................................................................................................
หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยืน่ คําขอรับใบอนุญาตฯ ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน

ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความข้ า งต้ น ถู ก ต้ อ ง เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ และยิ น ดี ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
ลงชื่อ.........................................................
ประทับตรา
(.......................................................)
(.......................................................)
นิติบุคคล
(ถ้ามี)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต
ผูข้ อรับใบอนุญาต
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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-๓(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบอนุญาตฯ ซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ……… ชุด
ตามกฎหมาย พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สําเนาใบอนุญาตเลขที่……………………………………………………….
……… แผ่น
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่............ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ.................
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชาํ นาญการ
……… แผ่น
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ
……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน ………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล
……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงาน
ในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………. ……… แผ่น
คําขอทําหน้าที่ผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมแนบหลักฐานรายบุคคล ……… ชุด
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………
……… แผ่น

เลขที่คําขอ
สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……..…
ผูข้ อรับใบอนุญาต
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แบบ บตพ.๒

-๔(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หลักฐานประกอบการพิจารณา

ประเภทนิติบุคคล

หนั ง สื อ มอบอํ า นาจให้ เ ป็ น ผู้ มี อํ า นาจแทนนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ติ ด อากรแสตมป์ ค รบถ้ ว น
ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สําเนาใบอนุญาตเลขที่………………………………………………………………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่............ออกให้ ณ วันที่ ..........เดือน..........................พ.ศ.................
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของนิติบุคคลตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชาํ นาญการ
คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ จํานวน …………คน พร้อมหลักฐานรายบุคคล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ าเนาเอกสารการได้ รั บอนุ ญาตให้ เป็ นผู้ ประกอบวิ ชาชี พวิ ศวกรรมควบคุ ม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ในสาขาที่กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..
คํ า ขอทํ า หน้ า ที่ ผู้ ช่ ว ยผู้ ชํ า นาญการ จํ า นวน …………คน พร้ อ มหลั ก ฐานรายบุ ค คล
ประกอบด้วย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สํ า เนาใบรั บ รองแสดงว่ า เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ การฝึ ก อบรมด้ า นการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………..

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

เลขที่คําขอ
สําหรับเจ้าหน้าที่

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

………..

แผ่น

..………

แผ่น

………..

ชุด

………..

แผ่น

..……… แผ่น
……….. แผ่น
……….. แผ่น
……….. ชุด

………..
………..

แผ่น
ชุด

………..

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๓
บ

สําหรรับเจ้าหน้าที่

คําขอใใบแทนใบออนุญาต
ประเภทคําขออ

บุคคลธรรมดา

นิตบิ คุ คล

เลลขที่คาํ ขอ………………………………………….
วันนที…่ .…เดือน………………..พ.ศ.…….…...
ผู้รรับคําขอ…………………………………………..
สําหรับเจ้้าหน้าที่

บุคคลธรรมดดา ชื่อผู้ขอ (นนาย/นาง/นางสาว)…………………………………นนามสกุล…………..…………….………………..…..
เลขประจํําตัวประชาชนน
ทีอ่ ยูท่ สี่ ามมารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซซอย ..........................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ............................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ....................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……..........……….…..
นิติบคุ คล

ชื่อนิติบุคคล…………..…………………………………………………………………………………..……….……………….…..
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
ประเภทธุธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………………….…….
ใบอนุญาตตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคควบคุม ประเภภทนิติบคุ คล เลลขที…่ ………………….……………
ออกให้ตงแต่
งั้ วนั ที…่ …เดือน…………………พ.ศ………..ถึงวัวนที…่ …เดือน……………………พพ.ศ………..…..
ทีอ่ ยู่สํานักงานใหญ่
ก
เลขขที่ ..................... ตรอก/ซอย .................................................................
ถนน ............................................. หมูมูท่ ี่ ...............ตํตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขขต .................................. จังหวั
ห ด ............................ รหัสไปรษณี
ไ
ย์ ............................
โทรศัพท์ ................................................. โทรศัพท์เคลื
ค ่อนที่ ...................................................
โทรสาร ................................... E-maail …………....………...…………………………..……...........…………..
Website…………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อมูล
ใบอนุญาต

ใบอนุญาตตเลขที…่ …………………………………....................................................................................
อนุญาต ณ วันที…่ ……………เดือน……………………………………..พ.ศ…………………………………………….….
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที…่ …..ออก ณ วันที........เดื
.่
อน.....................................พ.ศ............................

ยื่นคํคาขอรับใบแทนใบอนุญาตตรรวจสอบและรัับรองการจัดการพลังงานตามมความในข้อ ๑๑๓ แห่งกฎกระทรวงกําหนดด
คุณสมบั ติของผู้ ขอรับใบอนนุ ญาต หลักเกณ
ณฑ์ วิธี การ แลละเงื่ อนไขการรขอรั บใบอนุ ญาต
ญ และการอนุ ญาตตรวจสออบและรั บรองง
การจัดการพลัังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕๕ เนื่องจากใบบอนุญาต
สูญหาย
ถูกทําลาย//ชํารุดในสาระสสําคัญ
อื่น ๆ โปรดระะบุ…………………………………………………………………….………..
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แบบ บตพ.๓

-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หมายเหตุ
๑. ใส่เครื่องหมาย 3 ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๒. การยื่นคําขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นจะต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว
โดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นหลักฐาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๓

-๓-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้ดําเนินการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ติดอากรแสตมป์ ………
ชุด
ครบถ้ ว นตามกฎหมาย พร้ อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ม อบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ข อรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต พร้ อ มรั บ รอง ……… แผ่น
สําเนาถูกต้อง
หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ตํ า รวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ ……… แผ่น
ใบอนุญาตเดิมที่ถกู ทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเภทนิติบุคคล
แผ่น
หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้มีอํานาจแทนนิติบุคคลซึ่งติดอากรแสตมป์ครบถ้วน ………
ตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รั บ
มอบอํานาจที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าของหลักฐาน
ชุด
หนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ อ อกไว้ ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น ………
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
แผ่น
หลั ก ฐานการแจ้ ง ความจากสถานี ตํ า รวจในท้ อ งที่ ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย หรื อ ………
ใบอนุญาตเดิมที่ถกู ทําลายหรือชํารุด แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…………
ผูข้ อรับใบอนุญาต
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ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

สําหรับเจ้าหน้าที่

สําหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๔
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทบุคคลธรรมดา)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล…………………………………………………………………..…
เลขประจํ า ตั ว ประชาชน …………………………………………..……….. ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลั ง งาน ตามกฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน........................................
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................
ขอรับรองว่าข้าพเจ้า
ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว……ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที…่ …...เดือน………………..พ.ศ…………
ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งโทษโดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ในความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์
พ ลัง ง า น ………ครั้ ง ครั้ ง สุ ด ท้ า ย เมื่ อ วั น ที่ ………เดื อ น………………….…..พ.ศ………..พ้ น โทษ
เมื่อวันที่…………….…เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
พร้อมกับคํารับรองนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………
………
………

แผ่น
แผ่น
แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๔

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
(ประเภทนิติบคุ คล)

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………………….…..…
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนามของ (ชื่อนิติบุคคล)…………………………………………..............................................................................
ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่……….………………………………………………………
ออกให้ตั้งแต่วันที่……….เดือน…………..……………พ.ศ………………....ถึงวันที่……...เดือน…………………….…..พ.ศ……….………......
ที่อยู่สํานักงานใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน ..........................................
หมู่ที่ ...............ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….นามสกุล……………………………………………………..
เลขประจําตัวประชาชน…………………………………………………. ในฐานะ
กรรมการ ผู้จดั การ บุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบคุ คล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
มีสัญชาติไทย
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่
กําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
เป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ….………
ผูข้ อรับใบอนุญาต
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ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

………
………
………

แผ่น
แผ่น
แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……...…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

-2-

แบบ บตพ.๔
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ณ วั น ที่ ………เดื อ น…………………………….พ.ศ…………..มี ค วามถู ก ต้ อ ง ตามหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพานิชย์ เลขที่……………….………ออกให้ ณ วันที่……เดือน……………..……พ.ศ…………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ดังรายนามต่อไปนี้ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงลายมือชือ่ เพื่อรับรองว่า
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ (๑)(จ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…….…..
ผูข้ อรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ…………
ผูข้ อรับใบอนุญาต

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๕
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

หนังสือมอบอํานาจ

เลขที่คําขอ

วันที่………เดือน………………………….พ.ศ…………..
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….อายุ…………..ปี
เชื้อชาติ………………สัญชาติ…………….ทีอ่ ยู่เลขที…่ …………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………….………..…
หมู่ท…ี่ …..…ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………..…..…..
ในฐานะ……………………………………………………ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด………………………………..…………………….
ตั้งอยู่เลขที่………………..ตรอก/ซอย……….……………….………..ถนน………………...................................……หมู่ที่……..…
ตําบล/แขวง………………….……อําเภอ/เขต…………………….……….……..จังหวัด………………………………………….……..…..
ขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………อายุ…………ปี เชื้อชาติ………………………
สัญชาติ…………….ทีอ่ ยู่เลขที…่ …………..ตรอก/ซอย………..……………..ถนน………………………….....……หมู่ท…ี่ ………..…
ตําบล/แขวง………………………….……..……อําเภอ/เขต…………………….………..จังหวัด…………………………………..…..…..
เป็นผู้มีอาํ นาจดําเนินการ…………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
การใดที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผูก้ ระทําเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานทัง้ ผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………….………….………………ผูม้ อบอํานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………ผู้รบั มอบอํานาจ
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)
ลงชื่อ……………………….………….………………พยาน
(………………………..…………………………)
หมายเหตุ
๑. หนั ง สือ มอบอํ า นาจฉบั บนี้ ใ ช้ ใ นกรณี ที่ ก รรมการหรื อผู้ จั ด การของนิ ติบุ ค คลที่ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น
นิ ติ บุ ค คล หรื อ บุ ค คลธรรมดา ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ยื่น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตด้ ว ยตนเอง แต่ ม อบอํ า นาจให้ ผู้ อื่ น มา
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตแทน
๒. แนบสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนทั้ งผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํ านาจ โดยเจ้ าของหลักฐานเป็ น
ผู้รบั รองสําเนาถูกต้อง
๓. ติดอากร ๓๐.๐๐ บาท
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แบบ บตพ.๖
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

เลขที่คําขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ
ลําดับ

คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล

ลายมือชือ่

เลขประจําตัวประชาชน

ผู้ชํานาญการ

-

-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชือ่ ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ………..…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน……………….. พ.ศ……….…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๗
(สําหรับเจ้าหน้าที)่

เลขที่คําขอ

บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ลําดับ

คํานําหน้า-ชื่อ-สกุล

ลายมือชือ่

เลขประจําตัวประชาชน

ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีแสดงรายชือ่ ข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน…………………….. พ.ศ……………
ผูข้ อรับใบอนุญาต
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ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที…่ ..… เดือน………………... พ.ศ………..…
ผูข้ อรับใบอนุญาต

แบบ บตพ.๘

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

รูปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

คําขอทําหน้าที่ผู้ชํานาญการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที…่ ………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทํางานปัจจุบนั …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งอยูเ่ ลขที…่ …………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชาํ นาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประกอบการขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับ รองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่ง กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ ข องผู้ขอรั บ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ชาํ นาญการให้กับ
เลขประจําตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ……………………………………………………
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
นิติบุคคล
……….…………………………………..………
-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ………..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน …………..ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่………เดือน………………พ.ศ…………..พ้นโทษ เมื่อวันที่………เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชาํ นาญการให้กับผูข้ อรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….……
(…………………………….……………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….….
ผู้ชาํ นาญการ

ลงชื่อ…………………………………..………… ลงชื่อ……………………….……….……………
(…………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๘
-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา

………
………
………

แผ่น
แผ่น
ใบ

สําเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในสาขาทีก่ ําหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

………

แผ่น

………

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….……
(…………………………….……………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….….
ผู้ชาํ นาญการ
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ลงชื่อ…………………………………..………… ลงชื่อ……………………….……….……………
(…………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

แบบ บตพ.๙
(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

รู ปถ่ ายสี
ขนาด ๒ นิว้

คําขอทําหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….……………
ที่อยู่เลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ที่ทํางานปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ตั้งอยู่เลขที่……………… ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน………………………………………………….หมู่ท…ี่ ……………….…
ตําบล/แขวง……………………………..…อําเภอ/เขต…………………….………… จังหวัด……………………….……รหัสไปรษณีย…์ …….………
โทรศัพท์ ………………………..…… โทรสาร …………………………………… email ……………………….………..………………..……………….
ยื่นคําขอทําหน้าที่เป็นผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน เพื่อประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเป็นผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการให้กับ
เลขประจําตัวประชาชน
บุคคลธรรมดา ……………………………………………………
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล
นิติบุคคล
……….…………………………………..………
-

-

-

-

-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ข้าพเจ้าไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในระยะเวลา
สามปีกอ่ นวันขอรับใบอนุญาต
เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้ว………ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมือ่ วันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
เคยต้องโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน ………ครั้ง
ครั้งสุดท้าย เมือ่ วันที…่ ……เดือน………………พ.ศ……..…..พ้นโทษ เมื่อวันที…่ ……เดือน……………………..พ.ศ…..……..
ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ชว่ ยผู้ชํานาญการให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในเวลาเดียวกัน

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….……
(…………………………….……………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….….
ผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ

ลงชื่อ…………………………………..………… ลงชื่อ……………………….……….……………
(…………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ ….….เดือน………………….พ.ศ…….
ผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๙

-๒-

(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เลขที่คําขอ

พร้อมกับคําขอฯ นี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
รูปถ่ายสีขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา

………
………
………

แผ่น
แผ่น
ใบ

สําเนาใบรับรองแสดงว่าเป็นผู้สําเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานกําหนด พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………

………

แผ่น

………

แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทุกประการ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ………………………………….…….…… ลงชื่อ……………………………………..………… ลงชื่อ……………………………….……………
(…………………………….……………….)
(………………………………………………….)
(………..………………………………….)
วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ….…. วันที่ …….เดือน………………….พ.ศ…….
วันที่ …….เดือน…………………….พ.ศ…….
ผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ
ผูข้ อรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

แบบ บตพ.๑๐

เลขที…่ …………….

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)…………………….
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที…่ …….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ท…ี่ …..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ
๒. เงือ่ นไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๑
เอกสารแนบท้าย ๒

อนุญาต ณ วันที่ ………..เดือน………….พ.ศ. …………
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………

………………………………………………..
(………………………………..…..………..)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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เลขที…่ …………….

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ

รายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

รายชื่อผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

เลขที…่ …………….

เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
๔

๕

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลั ง งาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน จั ด ให้ ผู้ ชํ า นาญการและผู้ ช่ ว ย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น ที ที่ เ กิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รบั ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .................................................
ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน………….พ.ศ. …………

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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แบบ บตพ.๑๑

ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่………………………..……….
ออกให้ ณ วันที่……เดือน……….…พ.ศ…..…

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
………………………(ชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)…………………….
สํานักงานตัง้ อยูเ่ ลขที…่ …….…….. ตรอก/ซอย……………………..…………..………ถนน…………………………………หมู่ท…ี่ …..…..
ตําบล/แขวง……………………………….. อําเภอ/เขต………………………………..………จังหวัด………………………….…………………
ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีรายการสําคัญ ดังนี้
๑. บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ
๒. เงือ่ นไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารแนบท้าย ๑
เอกสารแนบท้าย ๒

อนุญาต ณ วันที่ ………เดือน……………........พ.ศ. ……………..
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................
ออกให้ ณ วันที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………......

………………………………………………..
(………………………………..…..………..)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
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ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่......................................
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.............พ.ศ. ...................

เอกสารแนบท้าย ๑
บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชํานาญการ และผู้ช่วยผู้ชํานาญการ
รายชื่อผู้ชํานาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

รายชื่อผู้ชว่ ยผู้ชาํ นาญการ จํานวน........คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………….......
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................
ออกให้ ณ วันที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………......

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน
เลขที่......................................
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.............พ.ศ. ...................

เอกสารแนบท้าย ๒
เงื่อนไขการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กาํ หนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รบั ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑

๒
๓
๔

๕

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรับ รองการจัด การพลั ง งาน รายงานสถานภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ชํานาญการและผู้ช่วยผู้ชํานาญการ ตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกําหนด
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน จั ด ให้ ผู้ ชํ า นาญการและผู้ ช่ ว ย
ผู้ชํานาญการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และจะแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั น ที ที่ เ กิ ด ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รบั ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานจะร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานในการส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน หรือเข้ามาชี้แจง ตามที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกําหนด

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ .............................................................
ออกให้ ณ วันที่ .........เดือน…………...........พ.ศ. …………......
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ข-1 รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด�าเนินงานตามข้อก�าหนด
ภาคผนวก ข-2 รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ
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รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ประจาปี :
TSIC-ID :
ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-1
ข-1

ครั้งที่ :
วันที่ :

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

1. คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
1.1 มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัด
การพลังงานเป็นเอกสาร (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5)
1.1 มีการกาหนดโครงสร้างอานาจหน้าที่ และความ
รับ ผิ ด ชอบของคณะท างานการจั ด การพลั งงาน
(กฎกระทรวงฯข้อ 5)
1.1 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางาน
อย่างน้อยต้องมีดังนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5)
(1) ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ
น โ ย บ า ย อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด
การพลังงานการจัดการพลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน
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(2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิการตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตสานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม
(1) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของพิจารณา
(6) สนับสนุนเจ้าของในการดาเนินการตาม
กฎกระทรวง

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

199

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ลาดับ
ที่
1.4
1.5

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

มี ก ารเผยแพร่ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานฯ ให้
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุ ม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5)
อื่น ๆ )ระบุ(

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ี ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

45

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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46
คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ประจาปี :
TSIC-ID :

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ลาดับ
กับ
รายการตรวจประเมิน
ข้อกาหนด
ที่
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการนาวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก)
1.1 มี ก ารประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั ง งาน
เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการดาเนินงานด้าน
พลั ง งานที่ ผ่ า นมา ก่ อ นการก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 1)

ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ครั้งที่ :
วันที่ :

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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5/28
ภาคผนวก
ข-1
ภาคผนวก ก-1

ลาดับ
ที่
2.2

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ี ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

47

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
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วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ประจาปี :
TSIC-ID :

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

6/28
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-1
ข-1

ครั้งที่ :
วันที่ :

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
1.1 มีการจั ดท านโยบายอนุรั กษ์ พลังงานเป็ นเอกสาร
และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)
1.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานแสดงเจตจานงและความ
มุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุ ม อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)
1. ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์ พลังงานเป็นส่วน
หนึ่ ง ของการด าเนิ น งานของเจ้ า ของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

203

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ลาดับ
ที่

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

1.1

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

2. นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะ
และปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้น
1. การแสดงเจตจานงที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
4. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง
5. แนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามวิธีการจัด
การพลังงาน
มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยปิด
ประกาศไว้ในที่ที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

49

ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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8/28
ภาคผนวก
ข-1
ภาคผนวก ก-1

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่
1.4

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานทีม่ ีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ี ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ประจาปี :
TSIC-ID :

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

9/28
ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ครั้งที่ :
วันที่ :

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
1.4 มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
โดยการตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ส ภาพการใช้
พลังงานที่มีนัยสาคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
กาหนดมาตรการในการลดการสู ญเสี ยดั งกล่า ว
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2)
4.2 การประเมิ น การใช้พ ลั งงานที่มี นัย ส าคั ญ มีก าร
พิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาด
การใช้ พ ลั ง งาน ชั่ ว โมงการใช้ พ ลั ง งาน และ
ศั ก ยภาพในการปรั บ ปรุ ง (ประกาศกระทรวงฯ
ข้อ 2)
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ภาคผนวก
ข-1
ภาคผนวก ก-1

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่
4.1

4.4

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

4.5

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการ
ประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญใน
ระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1)
(1) องค์กร
(2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) อุปกรณ์
การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ
(1) ระบบไฟฟ้า
(2) การผลิตหรือการบริการ
(1) การใช้พลังงาน
ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่าน
มาเพื่ อ น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ห าสั ด ส่ ว นการใช้
พลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อ
ใช้เปรียบเทียบหาสถานภาพการใช้พลังงานรวม
ขององค์กร(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1)
การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบริการและหาค่า
การใช้พลังงานจาเพาะ (Specific energy
consumption)จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้
พลังงานต่อปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการใช้พลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่องค์กร
มัการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ ที่สามารถ
แยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
(1) ส าหรั บ โรงงานควบคุ ม มี ก ารหาค่ า การใช้
พลังงานจาเพาะโดยใช้อัตราส่วนของปริมารการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยผลผลิต
(2) ส� าสหรั
าหรั
บ อาคารควบคุมมมีมีกการหาค่
ารหาค่า การใช้
บ อาคารควบคุ
พลั ง งานจ าเพาะโดยใช้ อั ต ราส่ ว นของการใช้
พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในอาคาร เช่น จานวนห้องพักที่จาหน่าย
ได้ในกรณีโรงแรม จานวนผู้ใช้บริการของอาคารใน
กรณีของโรงพยาบาล หรือจานวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 1 (2))

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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54

ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่
4.6

4.4

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

การประเมินระดับ อุปกรณ์มีก ารประเมินการใช้
พลั ง งานที่ มี นั ย ส าคั ญ ของแต่ ล ะอุ ป กรณ์ ห ลั ก
รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการสู ญ เสี ย พลั ง งงานในแต่ ล ะอุ ป กรณ์
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 1 (1))
อื่น ๆ )ถ้ามี(

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ประจาปี :
TSIC-ID :

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ลาดับ
กับ
ข้อกาหนด
รายการตรวจประเมิน
ที่
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง
5. การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1.1 มี ก ารก าหนดเป้ า หมายและแผนการอนุ รั ก ษ์
พลั งงานที่ ป ระสงค์ จะให้ล ดลง โดยก าหนดเป็ น
ร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกาหนด
ระดั บ ของการใช้ พ ลั งงานต่ อ หนึ่ งหน่ ว ยผลผลิ ต
รวมทั้งระบุระยะเวลาการดาเนินการ การลงทุน
และผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการด าเนิ น การ
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7)
5.2 มีการนาข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั จ จั ย อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใช้ พ ลั ง งาน
ตลอดจนผลการประเมิ น ศั ก ยภาพการอนุ รั ก ษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-1
ข-1
ครั้งที่ :
วันที่ :

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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56

ภาคผนวกก-1
ข-1
ภาคผนวก

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่

5.1

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

รวบรวมหรือจัดทาขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการกาหนดเป้าหมาย
แ ล ะ แ ผ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พลั งง า น (ป ร ะ กา ศ
กระทรวงฯ ข้อ 6)
มีการแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น
(1) มาตรการด้านไฟฟ้า
(2) มาตรการด้านความร้อน
และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด
ความสาเร็จของเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงานแต่
ละมาตรการ ซึ่งกาหนดเป็นร้อยละของการใช้
พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใช้พลังงานรวมของปีที่ผ่านมา
(2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคืนทุนในการ
ดาเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7)
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ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ลาดับ
ที่
5.4

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

5.5

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ามีรายละเอียดอย่าง
น้อยดังต่อไปนี(้ ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8)
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น
และระยะเวลาสิ้นสุดของการดาเนินการ
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการดาเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ
(4) ผู้รับผิดชอบในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ
แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน มีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินมาตรการการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้น
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ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่

1.6

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน
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และระยะเวลาสิ้นสุดของการดาเนินการ
(1) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการดาเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ
(4) ผู้รับผิดชอบในการดาเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8)
มีการจัดทาแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์
พลังงานที่จัดทาขึ้น โดยมีรายละเอียด อย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมกรือกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(2) กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ ข้าอบรม
(1) ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือดาเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(4) ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
หรือการดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละกิจกรรม
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ลาดับ
ที่
1.7

1.8

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานให้ บุ ค ลากรของ
โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ทราบอย่ า ง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10)
อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

รายการการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ประจาปี :
TSIC-ID :

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-1
ข-1
ครั้งที่ :
วันที่ :

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ความสอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
ลาดับ
กับ
รายการตรวจประเมิน
ข้อกาหนด
ที่
การพลังงาน
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง
6.การดาเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1.1 มีการควบคุมดูแลให้มีการดาเนินงานตามแผนการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานรวมทั้ ง แผนการฝึ ก อบรมหรื อ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ควบคุ มตรวจสอบและวิ เคราะห์ก ารปฏิบั ติต าม
เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทา
ขึ้นตามกฎกระทรวงฯข้อ 7(กฎกระทรวงฯ ข้อ 8,
ประกาศกระทรวงข้อ 11)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ภาคผนวก ข-1
ภาคผนวก
ก-1

ลาดับ
ที่
6.2

6.1

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

มี ก ารมอบหมายให้ ค ณะท างานด้ า นการจั ด
การพลังงานดาเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนให้ ค ณะท างานทราบอย่ า งสม่ าเสม อ
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12)
มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนิ น งานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะทางาน
ด้านการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
อย่างน้ อยสามเดือ นต่อครั้ง โดยดาเนินการเป็ น
รายมาตรการตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนอนุ รั ก ษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในกรณี ท่ี ผ ลการด าเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่
บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่

6.4

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

และเชื่ อ ถื อ ได้ และเสนอแนวทางการแก้ ไ ขใน
รายงานการด าเนิ น การ (ประกาศกระทรวง ฯ
ข้อ 11)
มีก ารจัด ทารายงานผลการดาเนิ นการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่กาหนดใน
เป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานตามแบบ
รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ ง
แผนการฝึก อบรมและกิจกรรมเพื่ อส่ งเสริม การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน โดยอย่ า งน้ อ ยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
(1) สรุ ปสรุผลการติ
ป ผลการติ
ด ตามการดาาเนิ
งานตาม
ด ตามการด�
เนิ นนงานตาม
แผนการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
รายละเอี ย ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ชื่ อ มาตรการ
สถานภาพการด าเนิ น การ และปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินการ (ถ้ามี)
(2) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้ า หมายและแผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานส าหรั บ
มาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

โดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชื่อมาตรการที่ดาเนินการแต่ละมาตรการ
- ระยะเวลาดาเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง
- สถานภาพการดาเนินการที่เกิดขึ้นจริง
- เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้น
จริง
- ผลการอนุรักษ์ พลังงานตามแผนและที่เ กิดขึ้ น
จริง
-ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดาเนินการ
-ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด ตามการด�
เนิ นนการของ
(1) สรุ ปสรุผลการติ
ป ผลการติ
ด ตามการดาาเนิ
การของ
หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอีย ด
ประกอบด้วย
- ชื่อหลักสูตรหรือกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
- สถานภาพการดาเนินการ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่

6.5

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

- ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ (ถ้ามี)
- จานวนผู้เข้าอบรม
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 14)
อื่น ๆ )ถ้ามี(

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ประจาปี :
TSIC-ID :

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
สอดคล้อง
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่รา้ ยแรง
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ครั้งที่ :
วันที่ :

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

7.การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน
4.1 จัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัด
การพลังงาน ในลักษณะของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ช่วงเวลาที่
เหมาะสมเป็นประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 9, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ
15)
7.2 มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะผู้ ต รวจประเมิ น การจั ด
การพลังงานภายในองค์กรโดยประกอบด้วยบุคคล
อย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
จัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ
ในการดาเนินการโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลลาดัาดับบ
ทีที่ ่

รายการตรวจประเมิน
รายการตรวจประเมิ

ผลการตรวจประเมินน
ความสอดคล้ออง ง
ผลการตรวจประเมิ
ความสอดคล้
ชื่อรายละเอียดของหลั
ไม่ไม่สสอดคล้
ดของหลักกฐาน
ฐาน ไม่ไม่มมี/ี/ไม่ไม่ สอดคล้
สอดคล้อองง
อดคล้อองกังกับบ
ที่ตรวจพบ
พบ
กักับบ
ข้ข้ออกกาหนด
าหนด
รวจพบ
พบ
หลั
หลักกฐาน
ฐาน ข้ข้ออกกาหนด
าหนด ประเภท
ประเภท ประเภท
ประเภท
ร้ร้าายแรง
ยแรง ไม่ไม่รา้ รยแรง
า้ ยแรง

ข้อข้คิอดคิเห็
นการปรั
บปรุ
งวิงธวิีกธารด
าเนิาเนิ
นการจั
ดด
ดเห็
นการปรั
บปรุ
ีการด
นการจั
การพลั
งงาน
การพลั
งงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

อาคารควบคุมมลงลายมื
ลงลายมืออชืชื่อ่อในค
ในคาสั่ง และเผยแพร่
อาคารควบคุ
ให้ให้บบุคุคลากรของโรงงานควบคุ
ลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอย่
ทราบอย่าางทั
งทั่ว่วถึถึงง (ประกาศกระทรวงฯ
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1)
และ(2))
(2))
และ
ารดาเนิ
าเนินนการตรวจติ
การตรวจติดดตามฯ
ตามฯ การดาเนินการจัด
7.1 มีมีกการด
7.1
การพลั
การพลังงงานตามข้
งานตามข้ออกกาหนด
าหนด ดัดังนี้
(1)(1)คณะท
คณะทางานด้
างานด้าานการจั
นการจัดดการพลั
การพลังงาน
(2)(2)การประเมิ
การประเมินนสถานภาพการจั
สถานภาพการจัด การพลั งงาน
เบืเบื้อ้องต้งต้นนในกรณี
ในกรณีทที่นี่นาวิ
าวิธธีกีการจั
ารจัดการพลังงานมาใช้
เป็เป็นนครั
ครั้ง้งแรก
แรก
(1)การมี
(1)การมีนนโยบายอนุ
โยบายอนุรรักักษ์ษ์พพลัลังงงานเป็นลายลักษณ์
อัอักกษร
ษรซึซึ่ง่งลงลายมื
ลงลายมืออชืชื่อ่อโดยเจ้
โดยเจ้าของโรงงานควบคุม
หรื
หรืออเจ้เจ้าาของอาคารควบคุ
ของอาคารควบคุมมและเผยแพร่
และเผยแพร่นโยบาย
อนุ
อนุรรักักษ์ษ์พพลัลังงงาน
งาน
(4)(4)การประเมิ
การประเมินนศัศักกยภาพการอนุ
ยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5)การมี
(5)การมีเเป้ป้าาหมายและแผนอนุ
หมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ
แผนการฝึ
แผนการฝึกกอบรม
อบรม ตลอดจนกิ
ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุ
การอนุรรักักษ์ษ์พพลัลังงงาน
งาน
(6)(6)การด
การดาเนิ
าเนินนการตามแผนการอนุ
การตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิ
และการตรวจสอบและวิเเคราะห์
คราะห์การปฏิบัติตาม

ขอรับบรองว่
รองว่าาข้ข้ออความข้
ความข้าางต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
ขอรั
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ช้ ่วช้ ยผู
้ชานาญการ
ลงชื่อ่อ.........................................................ผู
.........................................................ผู
่วยผู
้ชานาญการ
ลงชื
.........................................................ผูช้ ช้ ่ว่วยผูยผู้ช้ชานาญการ
านาญการ ลงชื
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
…เดืออน………………………….พ.ศ…………..
น………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันวันทีที่…่……เดื
น………………………….พ.ศ…………..
…เดือน………………………….พ.ศ…………..
อน………………………….พ.ศ…………..
วัวันนทีที่…่……เดื
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ลาดับ
ที่

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

7.4

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่รา้ ยแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
(7) การตรวจติ ดตามและปร ะเมิ น การจั ด
การพลังงาน
(8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ
การจัดการพลังงาน
โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร
และจั ด ท าสรุ ป ผลการตรวจติ ด ตาม พร้ อ มลง
ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมิ นฯ ส่ง
ให้ ค ณะท างานด้ า นการจั ด การพลั ง งานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) ข้อ 16 และข้อ
17)
อื่นๆ )ถ้ามี(

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดาเนินงานตามข้อกาหนด
ชื่อนิติบุคคลทีถ่ ูกตรวจสอบ :
ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ:
ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ประจาปี :
TSIC-ID :

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
1.8 มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ทบทวน วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนาผลสรุป
จ า ก ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด
การพลั ง งานมาวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสม และ
แ น ว ท า งก า ร ป รั บ ป รุ งก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด
การพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล
การทบทวนการดาเนินการจัดการพลังงานในแต่
ละขึ้นตอนตามที่กฎกระทรวงกาหนดว่ามีความ
เหมาะสมหรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง
ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ภาคผนวก ก-1
ข-1
ภาคผนวก

ครั้งที่ :
วันที่ :

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
(......................................................)
(......................................................)
(......................................................)
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
กับ
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งแต่ ล ะขั้ น ตอน (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 18)

คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

8.2

มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของโรงงานควบคุ ม
หรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18)

8.1

เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
นาผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง
ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร จั ด
การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศ
กระทรวงฯ ข้อ 19)

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
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วันที่……เดือน………………………….พ.ศ…………..
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ภาคผนวก ก-1
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

8.4

มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการทบทวน
วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งของการจั ด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 20)

8.5

อื่นๆ )ถ้ามี(

ผลการตรวจประเมิน
ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน ไม่มี/ไม่
ที่ตรวจพบ
พบ
หลักฐาน

ความสอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้องกับ
กับ
ข้อกาหนด
ข้อกาหนด ประเภท
ประเภท
ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง

ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีหลักฐาน ให้ระบุหลักฐานที่มีอยู่ในหัวข้อนั้นๆ
2. ทาเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ
1. ในกรณีที่มีหลักฐาน และสอดคล้องกับข้อกาหนดให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อกาหนด, กรณีไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ให้ทาเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ
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ลงชื่อ .........................................................ผูช้ านาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ ลงชื่อ .........................................................ผูช้ ่วยผู้ชานาญการ
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รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประจาปี………………………….

1. ข้อมูลพื้นฐาน

 โรงงานควบคุม  อาคารควบคุม

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ……….…………………….………………………………….……………………………………TSIC-ID…………….……………..……………………….
ชื่อนิติบุคคล………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………..….
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…………………………..…
โทรศัพท์……………………………………………..โทรสาร…………………………………………………………………Website……………………………………………………………………….
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน………………………………………………………….………………ตาแหน่ง……………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์สานักงาน…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail………………………………….……………………………
วันที่ตรวจสอบ วันที่………………………………………………………………..………….…………ถึงวันที่……………………………………………………………………………………….………

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
2.1 ...........................................................................................ตำแหน่ง……………………………………………เลขประจำตัวประชำชน……………………………………………
2.2 ...........................................................................................ตำแหน่ง……………………………………………เลขประจำตัวประชำชน……………………………………………
2.3 ...........................................................................................ตำแหน่ง……………………………………………เลขประจำตัวประชำชน……………………………………………
2.4 ...........................................................................................ตำแหน่ง……………………………………………เลขประจำตัวประชำชน……………………………………………
2.5 ...........................................................................................ตำแหน่ง……………………………………………เลขประจำตัวประชำชน……………………………………………

2/8
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก-6
ข-2

3. สรุปข้อมูลผลการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
3.1

3.2

75
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คู่มือการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำานาญการ

3.3

กลุ่มของโรงงำนและอำคำร

 กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม……………………………………………………………………..……..…………….….

ควบคุม

 กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): ประเภทอำคำร/ประเภทอุตสำหกรรม………………………………………………………………………………………..…….

ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำน
จำนวน ……..คน

(1) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนอำวุโส
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………

ข้อมูลกำรใช้อำคำร/
ข้อมูลกำรผลิต
3.4 ข้อมูลระบบไฟฟ้ำ
3.5 ข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ
3.6 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิง
3.7 ข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ
3.8 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ
3.9 ข้อมูลสัดส่วนกำรใช้พลังงำน
เชื้อเพลิง
3.10 ผลกำรวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยและแผนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และด้ำน
ควำมร้อน

ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
(2) ผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมัญ
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
ชื่อ………………………………………………………………………………..……...…ทะเบียนเลขที่………………………………..……………………………………
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ก ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ข ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ค ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ง ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก จ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ภำคผนวก ฉ ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ตำรำงสรุปขั้นตอนที่ 6 ของรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน)
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4. สรุปผลการตรวจสอบ




5

ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อกาหนดถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ
ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในปีถัดไปเนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อกาหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่อง
บางประการไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดอย่างไม่ร้ายแรงจานวน……………ข้อแสดงรายละเอียดตามข้อ 5
ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดาเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดอย่างร้ายแรง จานวน ……………
ข้อ และ ปฏิบัติตามข้อกาหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดอย่างไม่ร้ายแรงจานวน ……………ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 5
และ 6

รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดประเภทไม่ร้ายแรง
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข)

 (ข.1) กำรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะ
ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรและกำรมีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
เป็นเอกสำรแต่ยังไม่ได้ล งลำยมือชื่อโดยเจ้ำของโรงงำนควบคุมหรื อเจ้ำของอำคำร
ควบคุม
 (ข.2) กำรกำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรั บผิดชอบของคณะทำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลั ง งำนสอดคล้ อ งกั บ สำระส ำคั ญ บำงข้ อ ตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง
กำรประเมิ นสถำนภำพกำรจั ด กำรพลั ง งำนเบื้ อ งต้ น ไม่ ครบทุ กหน่ ว ยงำนย่ อ ยตำม
โครงสร้ำงของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมหรือกำรประเมินสถำนภำพกำรจัด
กำรพลังงำนเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตำมที่กำหนด กำรกำหนดนโยบำยอนุรักษ์
สอดคล้องกับสำระสำคัญบำงข้อตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง มีกำรประเมินศักยภำพ
กำรอนุรักษ์พลังงำนกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนและกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในบำงข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในประกำศกระทรวง
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5

รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดประเภทไม่ร้ายแรง
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข)
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 (ข.3) ผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลั ง งำนรวมถึง ผลกำรตรวจสอบและวิ เครำะห์ ข้ อมู ล ที่ ใช้ ในกำรก ำหนดมำตรกำร
อนุรักษ์พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำและด้ำนควำมร้อนและผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูล
กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนในแต่ละมำตรกำรไม่ถูกต้องตำมหลัก
วิศวกรรมผลกำรติดตำมกำรจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
 (ข.4) มีกำรเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนคำสั่งแต่งตั้งคณะ
ผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำร
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งแล้วแต่
บุคลำกรของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมได้รับทรำบไม่ทั่วถึงเป็นต้น
อื่นๆ
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…
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รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดประเภทร้ายแรง
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก)

 (ก.1) กำรไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่
กำหนดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
ตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

 (ก.2) กำรไม่ประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบื้องต้นทั้งในหน่วยงำนย่อยตำม
โครงสร้ำงและภำพรวมของโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุมในกรณีที่มีกำรนำวิธีกำร
จัดกำรพลังงำนมำใช้เป็นครั้งแรก
 (ก.3) กำรไม่มีนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนเป็นเอกสำรกำรไม่กำหนดนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนให้มีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรไม่ประเมินศักยภำพกำร
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในข้อใดเลยที่กำหนดไว้ในประกำศ
 (ก.4) กำรไม่กำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่กำหนดในประกำศกำรไม่กำหนดแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน
 (ก.5) กำรไม่ดำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผน
อนุรักษ์พลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในประกำศกำรไม่ติดตำมผลกำร
ดำเนินกำรของกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
 (ก.6) กำรไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กรเป็น
เอกสำรกำรไม่ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนด
ในประกำศกำรไม่ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในประกำศกำรไม่นำผลกำรตรวจติดตำมและประเมิน
กำรจัดกำรพลังงำนนำเสนอคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนเพื่อทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำนในรอบปีกำรไม่มีผลกำรทบทวนวิเครำะห์
และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน
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รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดประเภทร้ายแรง
(ประกำศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ก)
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 (ก.7) กำรไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนกำรไม่เผยแพร่
คำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะผู้ ต รวจประเมิ น กำรจั ด กำรพลั ง งำนภำยในองค์ ก รรวมถึ ง กำรไม่
เผยแพร่ในเรื่องของนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนด้วยวิธีกำรใดๆให้บุคลำกรในโรงงำนควบคุมหรืออำคำรควบคุม
ทรำบอย่ำงทั่วถึง
 อื่นๆ
..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………….…….…
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7. รายละเอียดผลสรุปการตรวจสอบ
ลาดับ
ที่

รายการตรวจประเมิน

1.

คณะทำงำนด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำน

2.

กำรประเมิ น สถำนภำพกำรจั ด
กำรพลังงำนเบื้องต้น

3.

นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน

4.

กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์
พลังงำน

5.

กำรก ำหนดเป้ ำ หมำยและแผน
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำน และแผนกำร
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

ผลการตรวจประเมิน
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัดการพลังงาน
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ลาดับ
ที่
6.

7.
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8.

รายการตรวจประเมิน
กำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำร
อนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจสอบ
และวิ เ ครำะห์ ก ำรปฏิ บั ติ ต ำม
เป้ ำ หมำยและแผนกำรอนุ รั ก ษ์
พลังงำน และแผนกำรฝึกอบรม
และกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำร
อนุรักษ์พลังงำน
กำรตรวจติ ด ตำมและประเมิ น
กำรจัดกำรพลังงำน

ผลการตรวจประเมิน
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง

ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดาเนินการจัดการพลังงาน

กำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของกำรจัด
กำรพลังงำน
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