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กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

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

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้   
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

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

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

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๓ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  โดยตองจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงาน  เปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน  และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนคร้ังแรก  ใหเจาของ

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  โดยพิจารณา

จากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  กอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

ขอ ๔ ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมอาจต้ังคณะทํางานเพื่อชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได   

นโยบายอนรัุกษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการ  พลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุม  และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน

ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

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

การจัดการพลังงาน 

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการ 

จัดการพลังงาน 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ

พลังงาน  โดยปดประกาศไวในที่ซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  หรือโดยวิธีการอื่น

ที่เหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานได 
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ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการ 

จัดการพลังงาน  รวมทั้งกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงาน  โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม   

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 

ของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม

นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน   

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมทราบ   

(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ 

จัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(๖)   สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการ 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๖ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพ 

การอนุรักษพลังงาน   โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง  โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณ

พลังงานที่ใชเดิม  หรือกําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต  รวมทั้งระบุระยะเวลา 

การดําเนินการ  การลงทุน  และผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
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ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ

อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน   

โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน   

และเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ขอ ๘ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการ

ตามแผนอนุรักษพลังงาน   

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ  ๗  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๙ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจ  ติดตาม   

และประเมินการจัดการพลังงาน   รวมถึงการทบทวน  วิเคราะห  และแกไขขอบกพรองของการ 

จัดการพลังงานตามชวงเวลาที่ กํ าหนดอยางเหมาะสมเปนประจํ า   อยางนอยปละหนึ่ งค ร้ัง   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูตรวจสอบและรับรอง 

วิธีการตรวจสอบและรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ข้ันตอน   และวิธีการที่ รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบ 

และรับรองการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ของปที่ลวงมาใหแกอธิบดีภายในเดือน

มีนาคมของทุกป  เวนแตในกรณีที่ในปที่ลวงมานั้นเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ของระยะเวลาดังกลาวภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป 
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การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

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


