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 และวิธีการจัด การพลังงานในโรงงานควบคุ ม
และอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพ ลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บั ญญั ติใ หกระทํ าไดโดยอาศัย บทบั ญญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม
ตามมาตรา ๘
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย
“อาคารควบคุม ” หมายความวา อาคารที่มีพ ระราชกฤษฎีกากํา หนดใหเป นอาคารควบคุม
ตามมาตรา ๑๘
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมดวย
“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
“องคกร” หมายความรวมถึง โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณี
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล

-๒“คณะทํ า งานด า นการจั ด การพลังงาน” หมายความว า กลุม บุ ค คลที่ ไ ด รับ การแต งตั้ งจาก
เจ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อเจ า ของอาคารควบคุ ม ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้น ตามกฎกระทรวงว า ด ว ยการกํา หนดมาตรฐาน
หลั กเกณฑ และวิธี การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม โดยมี หนา ที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับ
การดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
“อุปกรณ” หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร ระบบ หรืออุปกรณ นั้น
หมวด ๑
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
ข อ ๒ ให เจา ของโรงงานควบคุ ม และเจา ของอาคารควบคุ ม ประเมิ นศักยภาพการอนุ รัก ษ
พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ของตน เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกลาว
การประเมินการใชพ ลัง งานที่มี นัยสํา คัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิ น ได แก ขนาด
การใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง
ขอ ๓ ในการดํา เนิน การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ
หรือบริการ และระดับอุปกรณ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้
(๑) การประเมิ นระดับองคกร ให เจา ของโรงงานควบคุ มและเจา ของอาคารควบคุ ม
รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ตั้งแต เดือนมกราคมถึงเดือ น
ธันวาคมของปที่ผานมา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงานในระบบ หรือกระบวนการผลิตตางๆ
ทั้งนี้เพื่อใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวมขององคกร
ผลิตและบริการ

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงานในการ
ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน

-๓การผลิ ต สิ น ค า หรื อบริ ก าร โดยการวิ เ คราะห กระบวนการผลิ ต หรื อ การบริ การและหาค า การใช พ ลัง งาน
จําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
ใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้
(ก) โรงงานควบคุ ม ให ห าค า การใช พ ลั งงานจํ า เพาะโดยใช อั ต ราสว นของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต
(ข) อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัต ราสวนของปริมาณ
การใชพลัง งานทั้ งหมดต อป จจัยที่มีผลกระทบตอการใชพ ลังงานในอาคาร เชน จํา นวนหองพักที่จํา หนายได
ในกรณีของโรงแรม หรือจํา นวนผู ใชบริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใ ชสอยที่
ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน
(๓) การประเมิ นระดั บ อุป กรณ ให ประเมิ น การใช พ ลังงานที่ มี นัยสํา คั ญ ของแต ล ะ
อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละอุปกรณ
ขอ ๔ ใหนําขอมูลรายละเอีย ดและผลการประเมิ นศักยภาพการอนุรัก ษพ ลังงานตามหมวดนี้
รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

หมวด ๒
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๕ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตองดํ าเนินการจั ดทํ าเปาหมายและ
แผนอนุรั กษ พลั งงานสํา หรั บโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่ กํา หนดในข อ ๗ และข อ ๘
ตามลําดับ
ให นํ าเป า หมายและแผนอนุรักษ พลังงานที่ จัด ทํ าขึ้น ตามข อนี้รวมเป นสวนหนึ่งของรายงาน
การจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๖ ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน และ

-๔มาตรการอนุรัก ษพ ลังงาน ซึ่ง รวบรวมหรือ จัด ทําตามหมวด ๑ มาใชประกอบการกํ าหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานดวย
ขอ ๗ การจัดทํา เป าหมายการอนุรักษพ ลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปนมาตรการดานไฟฟา
และดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อมาตรการอนุรัก ษพ ลังงานและตั วชี้ วัดความสําเร็จ ของเปาหมายการอนุรัก ษ
พลังงานแตละมาตรการ ซึ่งกําหนดเปน รอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลงเทียบกับปริม าณการใช
พลังงานรวมของปที่ผานมา
(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคื นทุ นในการดํ า เนิ นมาตรการอนุรักษพลังงานแต ล ะ
มาตรการ
ขอ ๘ แผนอนุรัก ษพ ลังงานตองจัด ทํ าขึ้น เพื่อให การดําเนินการบรรลุเ ป าหมายการอนุรัก ษ
พลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการด านไฟฟา และดานความรอน โดย
อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) รายชื่อมาตรการอนุรั กษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุ ม และ
วัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรัก ษพ ลังงานแตล ะมาตรการโดยระบุ
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ
(๓) เงินลงทุนที่ตองใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
(๔) ผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
ขอ ๙ ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้นในขอ ๘ ใหเจาของโรงงานควบคุม
และเจาของอาคารควบคุ มจัด ทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอย
ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

-๕(๔) ผูรับผิด ชอบในการฝ กอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อสง เสริม
การอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม
ขอ ๑๐ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจา ของอาคารควบคุม เผยแพร แผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง

หมวด ๓
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน
ขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ควบคุม ดูแลใหมีการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษพ ลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิ จกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานซึ่ งจัดทําขึ้ น
ตามหมวด ๒
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชน ในการควบคุม ดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจ าของโรงงานควบคุมและเจา ของ
อาคารควบคุ ม มอบหมายใหค ณะทํางานด านการจัด การพลังงานดํ าเนินการใหผูรับ ผิดชอบมาตรการอนุรัก ษ
พลังงานแต ละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม การอนุ รักษ
พลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมรายงานผลการดําเนินการตามแผนดั งกลาวใหคณะทํา งานดา น
การจัดการพลังงานทราบอยางสม่ําเสมอ
ขอ ๑๓ เมื่อไดรับ รายงานตามขอ ๑๒ ใหค ณะทํ างานดานการจัดการพลัง งานตรวจสอบและ
วิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่กําหนดไวหรือไม
การตรวจสอบและวิ เคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดํ าเนินการตามชว งเวลาที่เหมาะสมอยางน อย
สามเดื อ นต อ ครั้ง และให ดํ า เนินการเป น รายมาตรการตามที่ กํ าหนดในแผนอนุ รักษ พลัง งานและแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ในกรณี ที่ ป รากฏจากการตรวจสอบและวิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น การตามแผนดั ง กล า วว า
การดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานระบุสาเหตุของการไม

-๖บรรลุผ ลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธี การที่นิยมใช และเชื่ อถือได และเสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผล
การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพื่อทบทวนหรือปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป
ข อ ๑๔ เมื่ อ ได ต รวจสอบและวิ เคราะห ผ ลการดํ า เนิ นการตามเปา หมายและแผนอนุ รั ก ษ
พลั งงานตามข อ ๑๓ แลว ให เจา ของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุม ดําเนิน การใหคณะทํ างานดา น
การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดํา เนิ นการตามแผนอนุรักษ พลังงานแต ละมาตรการตามที่กํ าหนดใน
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สรุ ปผลการติ ดตามการดําเนิ นการตามแผนอนุ รักษ พลังงานโดยอยางนอยต องมี
รายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ(ถามี)
(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิ บัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ พลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ
ที่เกิดขึ้นจริง

(ข) ระยะเวลาดํ า เนิ นการมาตรการอนุ รั กษ พ ลั งงานตามแผนและระยะเวลา
(ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง
(ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
(จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง
(ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ
(ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

(๓) สรุ ปผลการติ ดตามการดํ าเนิ นการของหลั กสู ตรการฝ กอบรมและกิ จกรรมเพื่ อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษ พลั งงาน สถานภาพการดําเนินการ ปญหาและอุ ปสรรคในการดําเนินการ(ถ ามี ) และ
จํานวนผูเขาอบรม
ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลั งงาน ที่ จั ด ทํ า ขึ้ นตามข อนี้ รวมเปน สว นหนึ่ง ของรายงานการจัด การพลังงานซึ่ง ต องจัด สงให แก อธิ บ ดี
ตามหมวด ๖ ของประกาศนี้

-๗หมวด ๔
การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

สวนที่ ๑
การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๕ ให เจาของโรงงานควบคุ ม และเจาของอาคารควบคุ ม ดํ าเนิน การตรวจติ ด ตามและ
ประเมิ น การจั ด การพลั ง งาน โดยกระทํ า ในลั ก ษณะของการตรวจสอบภายในอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) ใหคณะทํา งานดานการจัดการพลังงานประชุม รวมกับเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยประกอบดวยบุคคล
อยา งนอยสองคนซึ่ งมีความรูและความเขา ใจในวิธีการจัดการพลังงาน มี ความเป นกลาง และเป นอิสระในการ
ดําเนินการ
(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคําสั่งแตงตั้ง
คณะผูต รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพร ให บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง
(๓) คณะผูตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแนชัดวา
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัต ิตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของขอกําหนดดังตอไปนี้
(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(ข) การประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั ง งานเบื้ อ งต น ในกรณี ที่ นํ า วิ ธี
การจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก
(ค) การมี น โยบายอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรซึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ
โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน
(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

-๘(จ) การมีเปา หมายและแผนอนุรักษพ ลังงาน และแผนการฝกอบรมตลอดจน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉ) การดํ าเนิน การตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ข อ ๑๖ เพื่ อ ประโยชน ใ นการตรวจติ ด ตามและประเมิ น การจัด การพลัง งานตามหมวดนี้
ใหค ณะทํ างานด านการจั ดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุม รวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ที่ เ กี่ย วข องกับ การจัด การพลังงานในโรงงานควบคุ ม หรือ อาคารควบคุ ม และจัด ส งให ค ณะผู ต รวจประเมิ น
การจัดการพลังงานภายในองคกร
ขอ ๑๗ ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดํา เนินการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานตามขอ ๑๖ วามีและครบถวนหรือไม ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถาม
หรือสัม ภาษณ บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม และจัด ทําสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการ
จัด การพลัง งานพรอมลงลายมือ ชื่อโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจั ดการพลังงานภายในองคกร สงให
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานและเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ให เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํา ผลสรุ ปการตรวจติดตามและประเมิน
การจั ดการพลังงานที่ค ณะผูตรวจประเมินการจั ด การพลังงานภายในองคกรจัด ทําขึ้น ตามวรรคหนึ่งรวมเป น
สวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
สวนที่ ๒
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ขอ ๑๘ หลังจากที่ค ณะผูตรวจประเมินการจั ดการพลังงานภายในองค กรไดดําเนินการตรวจ
ติด ตามและประเมินการจัด การพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ ม
ทบทวน วิ เ คราะห และแก ไ ขข อ บกพร อ งของการจั ด การพลั ง งานของโรงงานควบคุ ม หรื ออาคารควบคุ ม
ตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยนําผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

- ๙ตามขอ ๑๗ มาวิ เคราะหค วามเหมาะสม และแนวทางการปรับ ปรุง การดํา เนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัด การพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุ ม จั ด ประชุ ม ภายในองค ก รเพื่ อ สรุ ป ผลการทบทวน วิ เ คราะห แ ละแก ไ ขข อ บกพร อ งของ
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานใหเ จาของโรงงานควบคุม หรือเจาของอาคาร
ควบคุ มทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานในแตละขั้นตอนตามที่กฎกระทรวง
กําหนดมีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง
หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ พร อ มแนวทางการปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ ง
แตละขั้นตอน
การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
เขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ข อ ๑๙ ใหเ จา ของโรงงานควบคุ ม และเจา ของอาคารควบคุ ม นํ าผลการทบทวน วิ เคราะห
และแก ไขข อบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับ ปรุง และพัฒนาการจัดการพลังงานให มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น
และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไขขอบกพรองนั้นโดยเร็ว
ขอ ๒๐ ใหเจา ของโรงงานควบคุม และเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการประชุม ตลอดจน
ผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุม หรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจา ของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัด ขึ้นตามขอ ๑๘ เปน สว นหนึ่งของรายงานการจั ดการพลังงานซึ่ง ต อง
จัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
หมวด ๕
วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๑ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป

- ๑๐ ในกรณีที่อธิบดี ไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผู ดําเนินการตรวจสอบและรับ รอง
การจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่ รายงานการจัด การพลังงานดังกลา วสามารถไดรับการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองกอนสงใหอธิบดีได
ขอ ๒๒ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํ ารายงานการจัดการพลังงานซึ่ง
จัดทําขึ้นตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด การพลังงานที่ตองจัดสงใหแก
อธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิ จารณาความถูกตองและครบถวนของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึง
การสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานดังตอไปนี้
(๑) คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(๒) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(๓) นโยบายอนุรักษพลังงาน
(๔) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(๕) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพ ลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(๖) การดํ าเนิ นการตามแผนอนุรัก ษพ ลังงาน การตรวจสอบและวิเ คราะหก ารปฏิบั ติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(๘) การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ข อ ๒๔ การตรวจสอบความถูก ต องและครบถวนของรายงานการจัด การพลังงาน
ตามขอ ๒๓ มีหลักเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้

- ๑๑ (๑) พิ จารณาความสอดคลองในการดํ าเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุ ม
หรืออาคารควบคุ ม กับ ข อกํ า หนดของวิธี การจัด การพลังงานโดยต องมี ห ลั กฐานและเอกสาร การสัม ภาษณ
บุคลากรที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
(๒) เกณฑก ารพิ จารณาความสอดคลองกับ ข อ กํา หนดของวิธี การจัด การพลัง งาน
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ปฏิบัติต ามขอกําหนดครบถวนและถูกตองครบทุกขอ
ใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา
ผานการตรวจสอบ
(๓) เกณฑก ารพิจารณาความไมส อดคล องกับขอกํา หนดของวิธีการจัด การพลั งงาน
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุ มหรือเจาของอาคารควบคุ มปฏิบั ติตามขอกําหนดไม ครบทุ กขอ หรือครบทุกขอ
แตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลา วไมสอดคลองกับขอกําหนด 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
การไมกํา หนดอํา นาจหนาที่และความรับ ผิด ชอบของคณะทํ างานด านการจั ดการพลังงานตามที่ กํา หนดไวใน
กฎกระทรวง
(ก.๒) การไม ป ระเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั ง งานเบื้ อ งต น ทั้ ง ใน
หน วยงานยอยตามโครงสรา งและภาพรวมของโรงงานควบคุ ม หรืออาคารควบคุ ม ในกรณี ที่มี การนํา วิธี การ
จัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก
(ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนดนโยบาย
อนุรั กษพลังงานใหมี สาระสําคัญตามที่กําหนดไว ในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลั งงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้

- ๑๒ (ก.๔) การไมกํา หนดเปาหมายและแผนอนุ รัก ษพลัง งานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๕) การไมดําเนิน การตรวจสอบและวิเ คราะหการปฏิบัติตามเปา หมาย
และแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํา หนดในประกาศนี้ การไมต ิดตามผลการดําเนินการของ
การฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ก.๖) การไมมีคําสั่งแตงตั้ งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกรเปนเอกสาร การไมต รวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
การไมทบทวน วิเคราะห และแกไ ขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามหลั กเกณฑ และวิธี การที่กํา หนดใน
ประกาศนี้ การไมนํ าผลการตรวจติด ตามและประเมิ นการจัด การพลังงานนําเสนอคณะทํ างานด านการจัดการ
พลังงาน เพื่อทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป การไมมีผลการทบทวน
วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
(ก.๗) การไม เ ผยแพรคํ า สั่งแต งตั้ งคณะทํ า งานด า นการจัด การพลังงาน
การไมเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร รวมถึงการไมเผยแพรในเรื่อง
ของนโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดๆ ให
บุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง
ในกรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งาน
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ
(ข) ประเภทไมรา ยแรง(Minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสารขณะที่
ปฏิบัติจริง ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ
การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก
(ข.๑) การมีคํา สั่ง แตงตั้ งคณะทํา งานด านการจั ดการพลัง งาน การมีคํ าสั่งแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษพ ลังงานเปนเอกสารแตยังไมได
ลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

- ๑๓ (ข.๒) การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํา งานดา น
การจั ดการพลังงานสอดคลอ งกั บสาระสําคัญบางข อตามที่ กํา หนดไวในกฎกระทรวง การประเมินสถานภาพ
การจัดการพลังงานเบื้องตน ไมค รบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือ
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต นไมครบทุกองคประกอบตามที่กํา หนด การกํา หนดนโยบาย
อนุ รักษ ส อดคลองกับ สาระสํา คั ญ บางขอ ตามที่ กํา หนดในกฎกระทรวง มี การประเมิ น ศักยภาพการอนุรัก ษ
พลั ง งาน การตรวจประเมิ น การจัด การพลั ง งาน และการทบทวน วิ เ คราะห และแกไ ขข อ บกพร องของ
การจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้
(ข.๓) ผลการตรวจวัด และวิ เคราะหข อมู ลที่ ได จากการประเมินศัก ยภาพ
การอนุรักษพ ลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเ คราะหข อมูลที่ ใชในการกํา หนดมาตรการอนุรัก ษพลังงาน
ดานไฟฟาและดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
(ข.๔) มีการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําสั่ง
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพ ลังงานดว ยวิ ธีการใดวิธีการหนึ่งแลว แต บุค ลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง เปนตน
ในกรณี ที่ เ จ า ของโรงงานควบคุ ม หรื อ เจ า ของอาคารควบคุ ม ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งาน
ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา ผานการตรวจสอบ
แตตองแกไขในปตอไป
ขอ ๒๕ ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคาร
ควบคุมตามขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุงวิธีดํา เนินการจัดการพลังงานในกรณี
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 าร
จั ด การพลั ง งานหรื อ ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดแล ว โดยไม พ บข อ บกพร อ ง แต มี โ อกาสที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
การดําเนินการในแตละขั้นตอนใหดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยูเดิม

- ๑๔ ขอ ๒๖ ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดําเนินการ
ตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินวา
มีหรือไมมีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุชื่อของหลักฐาน ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐาน
กับขอกําหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไมสอดคลองในกรณีรา ยแรง หรือไมรายแรง และขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัดการพลังงานแตละขั้นตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด
ให เจาของโรงงานควบคุมและเจ าของอาคารควบคุมนํา รายการตรวจสอบการจัดการพลั งงาน
ที่จัด ทํา ขึ้นตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ตองจัด สง
ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้
ข อ ๒๗ ให ผู ต รวจสอบและรับ รองจัด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การ
พลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานที่จัดทําขึ้นตามขอ
๒๖ มาจัด ทําเปนผลสรุป การตรวจสอบและรั บรองการจัด การพลังงานของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม
ซึ่งอย างนอยตอ งมีรายละเอียดประกอบดว ย ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ การจัด ทํารายงานดั งกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมื อชื่อรั บรองโดยผูต รวจสอบและ
รับ รอง พรอ มทั้ งผูชํานาญการและผูชว ยผูชํา นาญการที่ ดําเนินการตรวจสอบและรับ รองการจั ดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น
หมวด ๖
การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ขอ ๒๘ ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุ มสงรายงานผลการตรวจสอบและ
รับ รองการจัดการพลัง งานตามขอ ๒๗ ใหแ กอ ธิบ ดีภายในเดือนมีน าคมของทุกป การจัด สง รายงานดัง กล าว
ตองประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑ และรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ ๒๖
ขอ ๒๙ การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจั ดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้

- ๑๕ (๑) นําสงดวยตนเอง
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปน
วันสงรายงาน

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

