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
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุมตาม
มาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“องคกร” หมายความรวมถึง โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล

-๒“คณะทํา งานด า นการจั ด การพลั งงาน” หมายความว า กลุ ม บุ ค คลที่ ได รับ การแต ง ตั้ ง จาก
เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎกระทรวงว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดยมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
“อุปกรณ” หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร ระบบ หรืออุปกรณ นั้น
หมวด ๑
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ข อ ๒ ให เ จ าของโรงงานควบคุ ม และเจ าของอาคารควบคุ ม ประเมิ น ศั กยภาพการอนุ รัก ษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว
การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน ไดแก ขนาดการ
ใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง
ขอ ๓ ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ
หรือบริการ และระดับอุปกรณ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) การประเมินระดับองคกร ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคมของปที่ผานมา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตตางๆ
ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร
(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ
ผลิตและบริการ ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงานของ

-๓–
การผลิตสินคาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการบริการและหาคาการใชพลังงานจําเพาะ
(Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใช
พลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้
(ก) โรงงานควบคุ ม ให ห าค า การใช พ ลั ง งานจํ า เพาะโดยใช อั ต ราส ว นของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต
(ข) อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของปริมาณ
การใชพลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวนหองพักที่จําหนายไดใน
กรณีของโรงแรม หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง
ในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน
(๓) การประเมิ นระดับอุ ปกรณ ให ป ระเมิน การใชพ ลังงานที่ มี นัยสํ าคัญ ของแต ล ะ
อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ
ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๒
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทําเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ ๗ และขอ ๘
ตามลําดับ
ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการ
จัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน และ

-๔มาตรการอนุรักษพลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด ๑ มาใชประกอบการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดวย
ขอ ๗ การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการ ซึ่งกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริมาณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา
(๒) เงิน ลงทุ นและระยะเวลาคืน ทุน ในการดํา เนินมาตรการอนุ รัก ษ พ ลัง งานแต ละ
มาตรการ
ขอ ๘ แผนอนุรักษพ ลังงานตองจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน โดยอยาง
นอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดยระบุ
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ
(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอย
ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

-๕(๔) ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

หมวด ๓
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําขึ้น
ตามหมวด ๒
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการใหผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษ
พลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดาน
การจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๒ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม
การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยสาม
เดือนตอครั้ง และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรม
และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาการ
ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม

-๖บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเชื่อถือได และเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผลการ
ดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป
ข อ ๑๔ เมื่ อ ได ต รวจสอบและวิ เ คราะห ผ ลการดํ าเนิ น การตามเป า หมายและแผนอนุ รั ก ษ
พลังงานตามขอ ๑๓ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการใหคณะทํางานดานการ
จั ดการพลั งงานจั ดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ น การตามแผนอนุ รั กษ พ ลั ง งานแตละมาตรการตามที่ กํ าหนดใน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ(ถามี)
(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ
(ข) ระยะเวลาดํ าเนิ นการมาตรการอนุ รั กษ พลั งงานตามแผนและระยะเวลาที่
เกิดขึ้นจริง
(ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
(จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง
(ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ
(ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
(๓) สรุ ปผลการติ ดตามการดําเนิ นการของหลักสู ตรการฝ กอบรมและกิจกรรมเพื่ อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ(ถามี) และ
จํานวนผูเขาอบรม
ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน ที่จัดทําขึ้นตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตาม
หมวด ๖ ของประกาศนี้

-๗หมวด ๔
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

สวนที่ ๑
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๕ ใหเ จ าของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุ มดํ าเนิน การตรวจติดตามและ
ประเมิ น การจั ด การพลั ง งาน โดยกระทํ า ในลั ก ษณะของการตรวจสอบภายในอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล
อยางนอยสองคนซึ่งมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความเปนกลาง และเปนอิสระในการ
ดําเนินการ
(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง
(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้
(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธีการจัด
การพลังงานมาใชเปนครั้งแรก
(ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือชื่อโดย
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน
(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

-๘(จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ข อ ๑๖ เพื่ อ ประโยชน ใ นการตรวจติ ด ตามและประเมิ น การจั ด การพลั ง งานตามหมวดนี้
ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและจัดสงใหคณะผูตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายในองคกร
ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ ๑๖ วามีและครบถวนหรือไม ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถาม
หรือสัมภาษณบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัดทําสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ
จัดการพลังงานพรอมลงลายมือชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร สงให
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งรวมเปนสวน
หนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

สวนที่ ๒
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๘ หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรไดดําเนินการตรวจ
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม
ชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยนําผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

-๙ตามขอ ๑๗ มาวิเคราะหความเหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุ มจั ด ประชุ ม ภายในองค ก รเพื่ อสรุ ปผลการทบทวน วิ เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจั ด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมี
ความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง
หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ พรอมแนวทางการปรับปรุงขอบกพรองแตละ
ขั้นตอน
การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ข อ ๑๙ ให เ จ า ของโรงงานควบคุม และเจ า ของอาคารควบคุ ม นํ า ผลการทบทวน วิ เ คราะห
และแกไขขอบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองนั้นโดยเร็ว
ขอ ๒๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจนผล
การทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัดขึ้นตามขอ ๑๘ เปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตอง
จัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
หมวด ๕
วิธกี ารตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป

- ๑๐ ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่ รายงานการจัดการพลังงานดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได
ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัดการพลังงานซึ่ง
จัดทําขึ้นตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสงใหแก
อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึง
การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังตอไปนี้
(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(๘) การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๔ การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๓
มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้

- ๑๑ (๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
หรื ออาคารควบคุ มกั บข อกํ า หนดของวิ ธี การจั ด การพลังงานโดยต องมี ห ลั กฐานและเอกสาร การสั ม ภาษณ
บุคลากรที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) เกณฑ ก ารพิ จ ารณาความสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดของวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งาน
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา
ผานการตรวจสอบ
(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานใน
กรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบทุกขอ หรือครบทุกขอแตมี
ขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลองกับขอกําหนด โดยแบงความไมสอดคลอง
ออกเปนสองประเภทดังตอไปนี้
(ก) ประเภทรายแรง(Major) หมายถึง การไมมีเอกสารในการดําเนินการจัดการ
พลั ง งาน หรื อ ไม มี ห ลั ก ฐานการปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามข อ ใด ข อ หนึ่ ง ของวิ ธี ก ารจั ด การพลั ง งานที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวง
การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก
(ก.๑) การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร
การไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง
(ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งในหนวยงาน
ยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนําวิธีการจัดการพลังงาน
มาใชเปนครั้งแรก
(ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้

- ๑๒ (ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนการอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมติดตามผลการดําเนินการของ
การฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๖) การไมมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกรเปนเอกสาร การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
การไมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศนี้ การไม นํ า ผลการตรวจติ ด ตามและประเมิ น การจั ดการพลั ง งานนํ า เสนอคณะทํ างานด า นการจั ด
การพลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป การไมมีผลการ
ทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
(ก.๗) การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การ
ไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงการไมเผยแพรในเรื่องของ
นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดๆ ให
บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ในกรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานไม
สอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ
(ข) ประเภทไมรายแรง(minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบัติจริง ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ
การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก
(ข.๑) การมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสารแตยังไมได
ลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

- ๑๓ (ข.๒) การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือการ
ประเมิน สถานภาพการจัดการพลั ง งานเบื้องตน ไม ครบทุกองค ประกอบตามที่กํา หนด การกําหนดนโยบาย
อนุรั ก ษ ส อดคล อ งกั บสาระสํ าคั ญบางข อตามที่กํ า หนดในกฎกระทรวง มี ก ารประเมิน ศั กยภาพการอนุ รัก ษ
พลังงาน การตรวจประเมินการจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
(ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดาน
ไฟฟาและดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(ข.๔) มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําสั่ง
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว แตบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง เปนตน
ในกรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานไม
สอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบแต
ตองแกไขในปตอไป
ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมตามขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานในกรณี
ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การไม ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดของวิ ธี ก ารจั ด
การพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนดแลวโดยไมพบขอบกพรอง แตมีโอกาสที่จะปรับปรุงการดําเนินการ
ในแตละขั้นตอนใหดยี ิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม

- ๑๔ ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดําเนินการ
ตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินวา
มีหรือไมมีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐาน
กับขอกําหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไมสอดคลองในกรณีรายแรง หรือไมรายแรง และขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานแตละขั้นตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่
จัดทําขึ้นตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัดสง
ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ข อ ๒๗ ให ผู ต รวจสอบและรั บ รองจั ด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตาม
ขอ ๒๖ มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือชื่อรับรองโดยผูตรวจสอบและ
รับรอง พรอมทั้งผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการที่ดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
หมวด ๖
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานตามขอ ๒๗ ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป การจัดสงรายงานดังกลาวตอง
ประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑ และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ ๒๖
ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้

- ๑๕ (๑) นําสงดวยตนเอง
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสง
รายงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(นาย วรรณรัตน ชาญนุกูล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

