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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

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

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

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

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

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

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  
หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
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“อุปกรณ”  หมายความรวมถึง  เคร่ืองจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ”  หมายความถึง  การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ  หรืออุปกรณ  นั้น 

หมวด  ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน  โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมของตน  เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย
ดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน  ไดแก  ขนาด  
การใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน  และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ  ๒  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  
ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

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

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

 (ก) โรงงานควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 
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 (ข) อาคารควบคุม  ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณการใช

พลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร  เชน  จํานวนหองพักที่จําหนายได  

ในกรณีของโรงแรม  หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล  หรือจํานวนพื้นที่ 

ใชสอยที่  ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป  เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละอุปกรณหลัก  

รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  

รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน  ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๒ 
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 

 

ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ  ๗  

และขอ  ๘  ตามลําดับ   

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงาน  

การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  ใหนําขอมูลการใชพลังงานและ

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน  ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  และมาตรการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด  ๑  มาใชประกอบการกําหนด

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้  ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา

และดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

แตละมาตรการ  ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช

พลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 
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ขอ ๘ แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุระยะเวลา
เร่ิมตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

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

ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

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

การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรม 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ทราบอยางทั่วถึง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 

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

ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ  ๑๒  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอย  
สามเดือนตอคร้ัง  และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววา   
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของ
การไมบรรลุผลนั้น  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได  และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ในรายงานผล  การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ  ๑๔  เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผน
อนรัุกษพลังงานตอไป 

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

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน   สถานภาพการดําเนินการ  และปญหา 
และอุปสรรคในการดําเนินการ  (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับ
มาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

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

การอนุรักษพลังงาน  โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ   (ถามี)  และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดี   
ตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๔ 
การตรวจติดตาม  และประเมินการจัดการพลังงาน  การทบทวน  วิเคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 

สวนที่  ๑ 
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๕ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน  โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซ่ึงมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลงังาน  มีความเปนกลาง  และเปนอิสระ
ในการดําเนินการ 



 หนา   ๕๘ 
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(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง 
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวาโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดต้ังคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน   
 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี   การจัด

การพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก 
 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อ  โดยเจาของ

โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  และแผนการฝกอบรมตลอดจนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (ซ) การทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
ขอ ๑๖ เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดนี้   

ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสาร 
และหลักฐาน  ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงให 
คณะผูตรวจประเมิน  การจัดการพลังงานภายในองคกร 

ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐานที่ เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ  ๑๖  วามีและครบถวนหรือไม  ซ่ึงอาจรวมถึง 

การสอบถามหรือสัมภาษณบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  และจัดทําสรุปผลการตรวจ

ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายในองคกร  สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุม 



 หนา   ๕๙ 
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ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง 

รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

สวนที่  ๒ 
การทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ  

ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่  ๑  แลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร

ควบคุมทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุม  ตามชวงเวลาที่ เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  โดยนําผลสรุปการตรวจติดตาม 

การดําเนินการจัดการพลังงาน  ตามขอ  ๑๗  มาวิเคราะหความเหมาะสม  และแนวทางการปรับปรุง 

การดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของ  

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุม 

หรือเจาของอาคารควบคุมทราบ  โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละ

ข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ  พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรอง  

แตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ขอ ๑๙ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน  วิเคราะห  

และแกไขขอบกพรองตามขอ   ๑๘   ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  ใหดําเนินการแกไข

ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 
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ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม  ตลอดจน  
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน   วิเคราะห   
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่ จัดข้ึนตามขอ   ๑๘  เปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

หมวด  ๕ 
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป   

ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่  รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับ 
การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงาน 
ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอ  ๒๑  เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง  ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน 
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 
และหลักฐาน  ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการ 
จัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

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

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
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(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

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

มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร

ควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร  การสัมภาษณบุคลากร
ที่เกี่ยวของ  และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ  
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด  และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผล 
การพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน  ในกรณี 
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ  หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด  โดยแบง 
ความไมสอดคลองออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้ 

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

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง  ไดแก   

  (ก.๑) การไมมี คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร   

การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนด

ไวในกฎกระทรวง   

  (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงานยอย

ตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการ   

จัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก   
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  (ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร  การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้   

  (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในประกาศนี้  การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

  (ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  การไมติดตามผลการดําเนินการ 
ของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

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

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

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผาน 
การตรวจสอบ 

 (ข) ประเภทไมรายแรง  (minor)  หมายถึง  ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบติัจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

  การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ไดแก   
  (ข.๑) การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  การมีคําส่ังแตงต้ัง 

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

จัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  การประเมินสถานภาพ 

การจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  

หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด  การกําหนด

นโยบายอนุรักษสอดคลองกบัสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  มีการประเมินศักยภาพ

การอนุรักษพลังงาน  การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน  และการทบทวน  วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในประกาศนี้   

  (ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน  รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

และดานความรอน  และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ

พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม  ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   

  (ข.๔) มกีารเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  คําส่ังแตงต้ัง

คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว  แตบุคลากรของโรงงานควบคุม 

หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง  เปนตน 

  ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน   

ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง  ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการ

ตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมตามขอ  ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการ 

จัดการพลังงานในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับ
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ขอกําหนดของวิธีการ  จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง   

แตมีโอกาสที่จะปรับปรุง  การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวาที่เปนอยูเดิม 
ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการ

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

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน  
ที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด  ๖  ของประกาศนี้ 

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

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

หมวด  ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 

 

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



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสง
เปนเอกสารตนฉบับ  พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) นําสงดวยตนเอง   
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 


