
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการจดัการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ ขอ ๗ วรรคหนึ่ง ขอ ๘ วรรคสอง ขอ ๙ ขอ ๑๐ 
วรรคสอง และขอ ๑๑ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน จึงออกประกาศไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในประกาศนี้ 
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน

โรงงานควบคุมตามมาตรา ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึง ผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน

ควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน

อาคารควบคุมตามมาตรา ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคาร

ควบคุมดวย 
“ผูตรวจสอบและรับรอง” หมายความวา ผูมีอํานาจตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
“องคกร” หมายความรวมถึง โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแลวแตกรณ ี
“ตรวจสอบ” หมายความวา สํารวจ ตรวจวัด และเก็บขอมูล 
“คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน” หมายความวา กลุมบุคคลที่ไดรับการ

แตงตั้งจากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม โดย
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินการดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานทั้งหมดใน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หนา ๕๒/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“อุปกรณ” หมายความรวมถึง เครื่องจักรและวัสดุที่ใชในโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 

“การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ” หมายความถึง การใชพลังงานที่มีสัดสวนที่สูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับการใชพลังงานโดยรวมขององคกร ระบบ หรืออุปกรณนั้น 

 
หมวด ๑ 

การประเมินศกัยภาพการอนุรักษพลังงาน 
   

 
ขอ ๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินศักยภาพการ

อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมของตน เพ่ือหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกําหนดมาตรการใน
การลดการสูญเสียดังกลาว 

การประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลักในการประเมิน 
ไดแก ขนาดการใชพลังงาน ช่ัวโมงการใชงาน และศักยภาพในการปรับปรุง 

 
ขอ ๓  ในการดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามขอ ๒ ให

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินหาสภาพการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใน
ระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ และระดับอุปกรณ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินระดับองคกร ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระบบไฟฟา การผลิตหรือการบริการ และการใชพลังงาน ตั้งแต
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปที่ผานมา เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหหาสัดสวนการใชพลังงาน
ในระบบ หรือกระบวนการผลิตตาง ๆ ทั้งนี้เพ่ือใชเปรียบเทียบหาสถานภาพการใชพลังงานรวม
ขององคกร 

(๒) การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ ในกรณีที่องคกรมีการใชพลังงาน
ในการผลิตและบริการ ที่สามารถแยกไดเปนหลายผลิตภัณฑหรือหลายบริการ ใหเปรียบเทียบ
ตนทุนทางพลังงานของการผลิตสินคาหรือบริการ โดยการวิเคราะหกระบวนการผลิตหรือการ
บริการและหาคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific energy consumption) จากอัตราสวนของ
ปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในแตละผลิตภัณฑหรือบริการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ดังตอไปนี ้

(ก) โรงงานควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอหนวยผลผลิต 

(ข) อาคารควบคุม ใหหาคาการใชพลังงานจําเพาะโดยใชอัตราสวนของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดตอปจจัยที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานในอาคาร เชน จํานวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หองพักที่จําหนายไดในกรณีของโรงแรม หรือจํานวนผูใชบริการของอาคารในกรณีของ
โรงพยาบาล หรือจํานวนพื้นที่ใชสอยที่ ใชงานจริงในกรณีของอาคารทั่วไป เปนตน 

(๓) การประเมินระดับอุปกรณ ใหประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของแตละ
อุปกรณหลัก รวมทั้งวิเคราะหหาประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานในแตละ
อุปกรณ 

 
ขอ ๔  ใหนําขอมูลรายละเอียดและผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

ตามหมวดนี้รวมเปนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งตองสงใหอธิบดีตามหมวด ๖ ของ
ประกาศนี้ 

 
หมวด ๒ 

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
   

 
ขอ ๕  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดทํา

เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามรายละเอียดที่
กําหนดในขอ ๗ และขอ ๘ ตามลําดับ 

ใหนําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

 
ขอ ๖  ในการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ใหนําขอมูลการใช

พลังงานและขอมูลเก่ียวกับปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมิน
ศักยภาพการอนุรักษพลังงาน และมาตรการอนุรักษพลังงาน ซึ่งรวบรวมหรือจัดทําตามหมวด ๑ 
มาใชประกอบการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานดวย 

 
ขอ ๗  การจัดทําเปาหมายการอนุรักษพลังงานตามหมวดนี้ ใหแยกเปน

มาตรการดานไฟฟาและดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายการ

อนุรักษพลังงานแตละมาตรการ ซึ่งกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง
เทียบกับปริมาณการใชพลังงานรวมของปที่ผานมา 

(๒) เงินลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละ
มาตรการ 

 
ขอ ๘  แผนอนุรักษพลังงานตองจัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมาย

การอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและ
ดานความรอนโดยอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) รายชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
และวัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ 

(๒) ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการโดย
ระบุระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการ 

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

โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานโดยอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(๑) ช่ือหลักสูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๒) กลุมเปาหมายของผูเขาอบรม 
(๓) ระยะเวลาในการฝกอบรมหรือดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน 
(๔) ผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงานแตละกิจกรรม 
 
ขอ ๑๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรแผนการ

ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

 
หมวด ๓ 

การดําเนินการตามแผนอนรัุกษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัตติามเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงาน 

   
 

ขอ ๑๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ควบคุมดูแลใหมี
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามหมวด ๒ 

 
ขอ ๑๒  เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลตามขอ ๑๑ ใหเจาของโรงงานควบคุม

และเจาของอาคารควบคุมมอบหมายใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานดําเนินการให
ผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
รายงานผลการดําเนินการตามแผนดังกลาวใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทราบอยาง
สม่ําเสมอ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓  เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๑๒ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนดังกลาววาเปนไปตามเปาหมายและแผนที่
กําหนดไวหรือไม 

การตรวจสอบและวิเคราะหตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการตามชวงเวลาที่เหมาะสม
อยางนอยสามเดือนตอครั้ง และใหดําเนินการเปนรายมาตรการตามที่กําหนดในแผนอนุรักษ
พลังงานและแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผน
ดังกลาววาการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ระบุสาเหตุของการไมบรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่นิยมใชและเช่ือถือได และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขในรายงานผล การดําเนินการที่ตองจัดทําตามขอ ๑๔ เพ่ือทบทวนหรือ
ปรับปรุงเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตอไป 

 
ขอ ๑๔  เมื่อไดตรวจสอบและวิเคราะหผลการดําเนินการตามเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงานตามขอ ๑๓ แลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการ
ใหคณะทํางานดาน การจัดการพลังงานจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน
แตละมาตรการตามที่กําหนดในเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามแบบรายงานผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

(๑) สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอยางนอย
ตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ และ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ (ถามี) 

(๒) ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟาและมาตรการดานความรอน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 

(ก) ช่ือมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการแตละมาตรการ 
(ข) ระยะเวลาดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนและระยะเวลา 

ที่เกิดข้ึนจริง 
(ค) สถานภาพการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
(ง) เงินลงทุนที่ใชตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 
(จ) ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง 
(ฉ) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการ 
(ช) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

(๓) สรุปผลการติดตามการดําเนินการของหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อหลักสูตรการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สถานภาพการดําเนินการ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการ (ถามี) และจํานวนผูเขาอบรม 

ใหนํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอนี้รวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสง
ใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

 
หมวด ๔ 

การตรวจตดิตาม และประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห 
และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

   
 

สวนที่ ๑ 
การตรวจตดิตามและประเมนิการจัดการพลังงาน 

   
 

ขอ ๑๕  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตรวจ
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทําในลักษณะของการตรวจสอบภายในอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานประชุมรวมกับเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมเพื่อแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดย
ประกอบดวยบุคคลอยางนอยสองคนซึ่งมีความรูและความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน มีความ
เปนกลาง และเปนอิสระในการดําเนินการ 

(๒) ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมลงลายมือช่ือในคําส่ัง
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรและเผยแพรใหบุคลากรของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

(๓) คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรตองตรวจสอบใหแน
ชัดวาโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะในสวนของ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

(ก) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
(ข) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในกรณีที่นําวิธี 

การจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก 
(ค) การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนลายลักษณอักษรซึ่งลงลายมือช่ือ 

โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมและการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 
(ง) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
(จ) การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม

ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฉ) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

(ช) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(ซ) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 
ขอ ๑๖  เพ่ือประโยชนในการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตาม

หมวดนี้ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรวบรวม
เอกสารและหลักฐาน ที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและ
จัดสงใหคณะผูตรวจประเมิน การจัดการพลังงานภายในองคกร 

 
ขอ ๑๗  ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรดําเนินการ

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับการจัดการพลังงานตามขอ ๑๖ วามีและครบถวน
หรือไม ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
และจัดทําสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานพรอมลงลายมือช่ือโดยประธาน
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร สงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการตรวจติดตาม
และประเมินการจัดการพลังงานที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรจัดทําข้ึน
ตามวรรคหนึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของรายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตาม
หมวด ๖ ของประกาศนี ้

 
สวนที่ ๒ 

การทบทวน วเิคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
   

 
ขอ ๑๘  หลังจากที่คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรได

ดําเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามสวนที่ ๑ แลว ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ตามชวงเวลาที่เหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยนํา
ผลสรุปการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน ตามขอ ๑๗ มาวิเคราะหความเหมาะสม 
และแนวทางการปรับปรุงการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมจัดประชุมภายในองคกรเพื่อสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและ
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมและรายงานให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ โดยอยางนอยตองมีผลการทบทวนการ
ดําเนินการจัดพลังงานในแตละข้ันตอนตามที่กฎกระทรวงกําหนดมีความเหมาะสมหรือควร
ปรับปรุง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากเห็นควรปรับปรุงใหระบุขอบกพรองที่ตรวจพบ พรอมแนวทางการปรับปรุง
ขอบกพรองแตละข้ันตอน 

การประชุมตามวรรคสองตองมีตัวแทนจากหนวยงานภายในของโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมเขารวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 

 
ขอ ๑๙  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลการทบทวน 

วิเคราะหและแกไขขอบกพรองตามขอ ๑๘ ไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพลังงานให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และในกรณีที่ปรากฏขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ใหดําเนินการแกไข
ขอบกพรองนั้นโดยเร็ว 

 
ขอ ๒๐  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมเผยแพรผลการ

ประชุม ตลอดจนผลการทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานให
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางทั่วถึง 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนําผลสรุปการทบทวน 
วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานที่จัดขึ้นตามขอ ๑๘ เปนสวนหนึ่งของ
รายงานการจัดการพลังงานซึ่งตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี ้

 
หมวด ๕ 

วิธีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลงังาน 
   

 
ขอ ๒๑  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีรายงานการ

จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนประจําทุกป 
ในกรณีที่อธิบดีไดมีการอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูดําเนินการ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่ รายงานการจัดการพลังงาน
ดังกลาวสามารถไดรับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรอง
กอนสงใหอธิบดีได 

 
ขอ ๒๒  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายงานการจัด

การพลังงานซึ่งจัดทําข้ึนตามขอ ๒๑ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

 
ขอ ๒๓  ใหผูตรวจสอบและรับรอง ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัด

การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยการพิจารณาความถูกตองและครบถวน
ของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของตาม
ขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
(๖) การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการ

ปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
(๗) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
(๘) การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 
ขอ ๒๔  การตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน 

ตามขอ ๒๓ มีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและเอกสาร 
การสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) เกณฑการพิจารณาความสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 
ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดครบถวนและ
ถูกตองครบทุกขอใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด และใหผูตรวจสอบ
และรับรองสรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบ 

(๓) เกณฑการพิจารณาความไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการจัด
การพลังงาน ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามขอกําหนดไม
ครบทุกขอ หรือครบทุกขอแตมีขอบกพรองบางประการใหถือวาการปฏิบัติดังกลาวไมสอดคลอง
กับขอกําหนด โดยแบงความไมสอดคลองออกเปนสองประเภท ดังตอไปนี ้

(ก) ประเภทรายแรง  (Major) หมายถึง  การไมมี เอกสารในการ
ดําเนินการจัดการพลังงาน หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด ขอหนึ่งของวิธีการจัด
การพลังงานที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทรายแรง ไดแก 
(ก.๑) การไมมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปน

เอกสารการไมกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

(ก.๒) การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนทั้งใน
หนวยงานยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการ
นําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก.๓) การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร การไมกําหนด
นโยบายอนุรักษพลังงานใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง การไมประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอใดเลยที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

(ก.๔) การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ก.๕) การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไม
ติดตามผลการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

(ก.๖) การไมมีคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองคกรเปนเอกสาร การไมตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในประกาศนี้การไมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้ การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงานนําเสนอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เพ่ือทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป การไมมีผลการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

(ก .๗) การไม เผยแพรคํา ส่ังแตงตั้ งคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานการไมเผยแพรคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
รวมถึงการไมเผยแพรในเรื่องของนโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใด ๆ ใหบุคลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอยางทั่วถึง 

ในกรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดําเนินการจัดการพลังงานไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรอง
สรุปผลการพิจารณาวาไมผานการตรวจสอบ 

(ข) ประเภทไมรายแรง (minor) หมายถึง ความไมสอดคลองของเอกสาร
ขณะที่ปฏิบัติจริง ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ 

การปฏิบัติซึ่งมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง ไดแก 
(ข.๑) การมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การมี

คําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร และการมีนโยบายอนุรักษ
พลังงานเปนเอกสารแตยังไมไดลงลายมือช่ือโดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(ข .๒) การกํ าหนดอํานาจหน าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามที่ กําหนดไวใน
กฎกระทรวง การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตาม
โครงสรางของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องตนไมครบทุกองคประกอบตามที่กําหนด การกําหนดนโยบายอนุรักษสอดคลองกับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาระสําคัญบางขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน การ
ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงานในบางขอหรือไมครบทุกองคประกอบตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศ
นี้ 

(ข.๓) ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมิน
ศักยภาพการอนุรักษพลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลที่ใชในการกําหนด
มาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอน และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล
การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานไมเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว 

(ข .๔) มีการเผยแพรคํ า ส่ั งแตงตั้ งคณะทํ างานด านการจัด
การพลังงาน คําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร นโยบายอนุรักษ
พลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
แลว แตบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมทั่วถึง เปนตน 

ในกรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดําเนินการจัดการพลังงานไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรอง
สรุปผลการพิจารณาวาผานการตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

 
ขอ ๒๕  ในการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๒๓ ใหผูตรวจสอบและรับรองเสนอขอคิดเห็นการปรับปรุง
วิธีดําเนินการจัดการพลังงานในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดําเนินการไมสอดคลองกับขอกําหนดของวิธีการ จัดการพลังงานหรือดําเนินการตามขอกําหนด
แลวโดยไมพบขอบกพรองแตมีโอกาสท่ีจะปรับปรุง การดําเนินการในแตละข้ันตอนใหดีย่ิงข้ึนกวา
ที่เปนอยูเดิม 

 
ขอ ๒๖  ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายการตรวจสอบการจัดการพลังงานใน

การดําเนินการตามขอกําหนด โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวยชื่อรายการตรวจ
ประเมินผลการตรวจประเมินวามีหรือไมมีหลักฐาน ในกรณีที่มีหลักฐานใหระบุช่ือของหลักฐาน
ความสอดคลองหรือไมสอดคลองของหลักฐานกับขอกําหนด รวมถึงการระบุประเภทของความไม
สอดคลองในกรณีรายแรง หรือไมรายแรง และขอเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดําเนินการจัด
การพลังงานแตละข้ันตอนใหสอดคลองตามขอกําหนด 

ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนํารายการตรวจสอบการจัด
การพลังงานที่จัดทําข้ึนตามวรรคหนึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานที่ตองจัดสงใหแกอธิบดีตามหมวด ๖ ของประกาศนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๗  ใหผูตรวจสอบและรับรองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยนํารายการตรวจสอบการจัด
การพลังงานที่จัดทําข้ึนตามขอ ๒๖ มาจัดทําเปนผลสรุปการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียดประกอบดวย 
ช่ือรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกลาวตามวรรคหนึ่งตองลงลายมือช่ือรับรองโดยผู
ตรวจสอบและรับรอง พรอมทั้งผูชํานาญการและผูชวยผูชํานาญการที่ดําเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

 
หมวด ๖ 

การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 
   

 
ขอ ๒๘  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมสงรายงานผลการ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามขอ ๒๗ ใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
การจัดสงรายงานดังกลาว ตองประกอบดวย รายงานการจัดการพลังงานตามขอ ๒๑ และรายการ
ตรวจสอบการจัดการพลังงานตามขอ ๒๖ 

 
ขอ ๒๙  การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให

กระทําโดยสงเปนเอกสารตนฉบับ พรอมแผนซีดีไฟลอิเลคทรอนิคสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ดังตอไปนี ้

(๑) นําสงดวยตนเอง 
(๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
ในการสงรายงานทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวัน

สงรายงาน 
 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 


