
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง ขอ ๘ วรรคสอง ขอ ๙ ขอ ๑๐ วรรคสอง และ
ขอ ๑๑ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑  ในประกาศนี้ 

  “โรงงานควบคุม”  หมายความวา โรงงานท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘ 

  “เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 

 “อาคารควบคุม”  หมายความวา อาคารท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุมตาม
มาตรา ๑๘ 

  “เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย 

  “ผูตรวจสอบและรับรอง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

“องคกร” หมายความรวมถึง  โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี 

“ตรวจสอบ” หมายความวา  สํารวจ  ตรวจวัด และเก็บขอมูล 
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  “คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน”  หมายความวา กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจาก
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งต้ังขึ้นตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลังงานท้ังหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

  “อุปกรณ”  หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุท่ีใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานท่ีมีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร  ระบบ หรืออุปกรณ น้ัน 

 

หมวด ๑ 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 
  ขอ ๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน ไดแก ขนาดการ
ใชพลังงาน  ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง 

ขอ ๓  ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร  ระดับผลิตภัณฑ
หรือบริการ  และระดับอุปกรณ  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดดังตอไปน้ี 

 (๑) การประเมินระดับองคกร  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปท่ีผานมา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตตางๆ 
ทั้งน้ีเพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร 

  (๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ
ผลิตและบริการ ท่ีสามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของ 
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การผลิตสินคาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใชพลังงานจําเพาะ 
(Specific  energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใช
พลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดดังตอไปน้ี 

 (ก)  โรงงานควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 

 (ข)  อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณ
การใชพลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวนหองพักที่จําหนายไดใน
กรณีของโรงแรม หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง
ในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน 

  (๓)  การประเมินระดับอุปกรณ  ใหประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญของแตละ
อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ 

          ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้    
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซ่ึงตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

 

หมวด ๒ 

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 
  ขอ ๕   เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ ๗ และขอ ๘ 
ตามลําดับ  

  ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการ
จัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

  ขอ ๖  ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล
เก่ียวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน และ 
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มาตรการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด ๑ มาใชประกอบการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดวย 

  ขอ ๗  การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  (๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการ ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา 

 (๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการ 

  ขอ ๘  แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน โดยอยาง
นอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

   (๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุ
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

   (๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ   

    (๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

  ขอ ๙  ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอย
ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑)  ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

(๒)  กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม  

(๓)  ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
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(๔)  ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 

  ขอ ๑๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

 

หมวด ๓ 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏบิัติตามเปาหมาย 

และแผนอนุรักษพลังงาน 
 

  ขอ ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม  ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานซ่ึงจัดทําขึ้น
ตามหมวด ๒ 

  ขอ ๑๒  เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ   

  ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๒ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม 

  การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามชวงเวลาท่ีเหมาะสมอยางนอยสาม
เดือนตอครั้ง และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรม
และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

  ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาการ
ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม 
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บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได และเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผลการ
ดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป 

  ขอ ๑๔  เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานตามขอ ๑๓ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการใหคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามที่กําหนดใน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
   (๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ(ถามี) 

   (๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการแตละมาตรการ 

 (ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง 

 (ค)  สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
 (ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

 (จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง 

 (ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ 

 (ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

   (๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ(ถามี) และ
จํานวนผูเขาอบรม 
   ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน   ท่ีจัดทําขึ้นตามขอน้ีรวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซ่ึงตองจัดสงใหแกอธิบดีตาม
หมวด ๖ ของประกาศนี้ 
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หมวด ๔ 
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลงังาน การทบทวน วเิคราะห 

และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 
สวนท่ี ๑ 

การตรวจติดตามและประเมินการจดัการพลังงาน 
 

  ขอ ๑๕  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง            
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

   (๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซึ่งมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปนกลาง และเปนอิสระในการ
ดําเนินการ 

   (๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําส่ังแตงต้ัง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

   (๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 (ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

 (ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตนในกรณีที่นําวิธีการจัด
การพลังงานมาใชเปนครั้งแรก 

 (ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อโดย
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 

 (ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 



- ๘ - 

 (จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

 (ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 (ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  ขอ ๑๖  เพื่อประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามหมวดน้ี        
ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐานท่ี
เก่ียวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงใหคณะผูตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองคกร 

  ขอ ๑๗  ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานตามขอ ๑๖ วามีและครบถวนหรือไม ซ่ึงอาจรวมถึงการสอบถาม
หรือสัมภาษณบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทําสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ
จัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร สงให
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งรวมเปนสวน
หน่ึงของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

 
สวนท่ี ๒ 

การทบทวน วเิคราะห และแกไขขอบกพรองของการจดัการพลงังาน 
 

  ขอ ๑๘  หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ 
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม
ชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยนําผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน   
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ตามขอ ๑๗ มาวิเคราะหความเหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม 

  ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมี
ความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง 

  หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองท่ีตรวจพบ พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรองแตละ
ขั้นตอน 

   การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

  ขอ ๑๙  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน วิเคราะห       
และแกไขขอบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น    
และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองน้ันโดยเร็ว 

ขอ ๒๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจนผล
การทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานท่ีจัดขึ้นตามขอ ๑๘ เปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตอง
จัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

หมวด ๕ 
วิธกีารตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

 
  ขอ ๒๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป  
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ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่ รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได 

  ขอ ๒๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงานซึ่ง
จัดทําขึ้นตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานท่ีตองจัดสงใหแก
อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

  ขอ ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ซ่ึงอาจรวมถึง
การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังตอไปนี้ 

  (๑)  คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

 (๒)  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

 (๓)  นโยบายอนุรักษพลังงาน 

 (๔)  การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

 (๕)  การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

 (๖)  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

 (๗)  การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 (๘)  การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

  ขอ ๒๔  การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๓    
มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปน้ี 

 

 



- ๑๑ - 

  (๑)  พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร การสัมภาษณ
บุคลากรที่เก่ียวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

   (๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน       
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ 
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา
ผานการตรวจสอบ 

   (๓)  เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานใน
กรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ หรือครบทุกขอแตมี
ขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด โดยแบงความไมสอดคลอง
ออกเปนสองประเภทดังตอไปน้ี 

 (ก)  ประเภทรายแรง(Major) หมายถึง การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ 
พลังงาน หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด ขอหน่ึงของวิธีการจัดการพลังงานที่ กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

       การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก  

 (ก.๑)  การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร 
การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  

 (ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงาน
ยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการจัดการพลังงาน
มาใชเปนครั้งแรก  

(ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้  

 



- ๑๒ - 

 (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

(ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศนี้ การไมติดตามผลการดําเนินการของ
การฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

(ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกรเปนเอกสาร การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ 
การไมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
ประกาศนี้ การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป การไมมีผลการ
ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

(ก.๗) การไมเผยแพรคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การ
ไมเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงการไมเผยแพรในเรื่องของ
นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดๆ ให
บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

 ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานไม
สอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ 

(ข)   ประเภทไมรายแรง(minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสารขณะท่ี
ปฏิบัติจริง  ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก  

(ข.๑)  การมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสารแตยังไมได
ลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  

 

 



- ๑๓ - 

   (ข.๒)  การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือการ
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด การกําหนดนโยบาย
อนุรักษสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศนี้  

 (ข.๓)  ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลท่ีใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดาน
ไฟฟาและดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  

 (ข.๔)  มีการเผยแพรคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําส่ัง
แตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร  นโยบายอนุรักษพลังงาน  แผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว   แตบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมไดรับทราบไมท่ัวถึง เปนตน 

 ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานไม
สอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบแต
ตองแกไขในปตอไป 

  ขอ ๒๕  ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานในกรณี
ที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัด
การพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง  แตมีโอกาสที่จะปรับปรุงการดําเนินการ
ในแตละขั้นตอนใหดียิ่งขึ้นกวาท่ีเปนอยูเดิม 

 

 



- ๑๔ - 

  ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดําเนินการ
ตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินวา
มีหรือไมมีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐาน
กับขอกําหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไมสอดคลองในกรณีรายแรง หรือไมรายแรง และขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานแตละขั้นตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 
  

  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานท่ี
จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสง
ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 
 

  ขอ ๒๗ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตาม
ขอ ๒๖ มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
ซ่ึงอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ 
 

  ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง พรอมท้ังผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการที่ดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 
 

หมวด ๖ 
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจดัการพลงังาน 

 
  ขอ ๒๘  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามขอ ๒๗ ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป การจัดสงรายงานดังกลาวตอง
ประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑  และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ ๒๖ 

  ขอ ๒๙  การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวธิีการหนึ่งดังตอไปนี้ 

 



- ๑๕ - 

   (๑) นําสงดวยตนเอง   

   (๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

 ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสง
รายงาน 

 

 

 

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                             (นาย วรรณรัตน  ชาญนุกูล) 

                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

  


