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๑. คํานําและโครงสรางของกฎหมาย
เนื่องจากความตองการใชพลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเปนภาระแกประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศ
ไวใชตามความตองการที่เพิ่มขึ้นดังกลาว และปจจุบันการดําเนินการอนุรักษพลังงานเพื่อใหมีการผลิตและการ
ใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกอใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไมสามารถเรงรัดดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายได ดวยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จึงไดยกรางกฎหมาย
สงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมา เพื่อกําหนดมาตรการในการกํากับ ดูแล สงเสริม และชวยเหลือเกี่ยวกับการ
ใชพลังงาน โดยมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ
วิเคราะหการอนุรักษพลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษพลังงาน การกําหนดระดับการใชพลังงานในเครื่องจักร
และอุปกรณ การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหการอุดหนุน ชวยเหลือในการอนุรักษ
พลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน ตลอดจนการคนควาวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
และกําหนดมาตรการเพื่อสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง
หรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน ในทายที่สุด “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕” ก็ไดผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและไดมีพระบรมราชโองการฯ ใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕

อยางไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติ
บางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ฝายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ดังกลาวเพื่อใหสามารถกํากับและสงเสริมการใชพลังงานการอนุรักษพลังงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษพลังงานใหทันตอเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพของการผลิต
เครื่องจักรและอุปกรณ การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานตลอดจน
การมอบหมายใหบุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใชพลังงานในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานแทนพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงไดตรา “พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน          
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใชบังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใหมี
ผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เปนตนไป



๒

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคหลักอยู ๓ ประการดังนี้

(๑) เพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนใหผูที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายมี
การอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด

(๒) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้ง
วัสดุที่ใชในการอนุรักษพลังงานขึ้นใชในประเทศ และใหมีการใชอยางแพรหลาย

(๓) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชเปนกลไกในการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ตองดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ประกอบดวย
บทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้

บทบัญญัติทั่วไปและคํานิยามศัพท (มาตรา ๑-๖)

หมวด ๑ การอนุรักษพลังงานในโรงงาน (มาตรา ๗-๑๖)

หมวด ๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร (มาตรา ๑๗-๒๒)

หมวด ๓ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริม

               การใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๓)

หมวด ๔ กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (มาตรา ๒๔-๓๙)

หมวด ๕ มาตรการสงเสริมและชวยเหลือ (มาตรา ๔๐-๔๑)

หมวด ๖ คาธรรมเนียมพิเศษ (มาตรา ๔๒-๔๖)

หมวด ๗ พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๔๗-๔๙)

หมวด ๘ การอุทธรณ (มาตรา ๕๐-๕๒)

หมวด ๙ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๕๓-๖๑)

รายละเอียดของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม) อยูในภาคผนวก ก

ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดจัดทําคําอธิบายการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) สําหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองที่ไดปรับปรุงแกไขใหม ทั้งนี้ 
เพื่อใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ ไดเขาใจถึงแนวทางการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง



๓

๒. ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ

โดยที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ .ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)          
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนให “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” 
ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวยการผลิตและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานขึ้นในประเทศและใหมีการใชอยางแพรหลาย ฉะนั้น กลุมเปาหมายที่รัฐมุงเขาไปกํากับ
ดูแล สงเสริม และสนับสนุนเพื่อใหเกิดการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบดวย ๓ 
กลุมดังนี้

(๑) โรงงานควบคุม

(๒) อาคารควบคุม

(๓) ผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน

ดวยเหตุนี้พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ .ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)     
จึงบังคับใชกับกลุมเปาหมายเพียง ๓ กลุมที่กลาวมาขางตนเทานั้น

ในสวนของกลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     
จะมุงเนนโรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมที่จะดําเนินการอนุรักษ
พลังงานไดทันที ทั้งนี้  โรงงานหรืออาคารใดจะเขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม         
ยอมเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ไดกําหนดไว ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอ ๓ 

ในสวนของกลุมผูผลิตหรือผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรือ
อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานนั้นจะไดรับสิทธิอุดหนุนชวยเหลือทางการเงินเพื่อใหมีการผลิตหรือจําหนาย
เครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุเหลานี้จําหนายใหแกประชาชนอยางแพรหลายและมีราคาถูก ซึ่งจะชวยให
ประชาชนทั่วไปลดการใชพลังงานลงได ทั้งนี้ การกําหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณ
การใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนด
เปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวง
กําหนดตูเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกําหนดหมอหุงขาวไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง 
พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตน และเชนเดียวกัน การกําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท 
คุณภาพและมาตรฐานอยางใดเปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่อยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัตินี้ ยอมเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งไดกําหนดเปนเรื่องๆ ไป เชน กฎกระทรวงกําหนดกระจก
เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เปนตน
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๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ผูที่มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกวา “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แลวแตกรณี 
โดยจะเนนไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใชพลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพรอมที่จะดําเนินการ
อนุรักษพลังงานไดทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมยอมเปนไปตามที่พระราช
กฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         
ไดกําหนดไว ดังนี้

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษ
พลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงาน
หรืออาคารที่เขาขายเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะตองมีลักษณะการใชพลังงานอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้

(๑) เปนโรงงานหรืออาคารที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลวัตต หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลทแอมแปร
ขึ้นไป หรือ

(๒) เปนโรงงานหรืออาคารที่ใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความรอนจากไอน้ําจากผู
จําหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือ
รวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาตั้งแต ๒๐ ลานเมกะจูลขึ้นไป

อยางไรก็ดี สําหรับอาคารบางประเภทแมมีลักษณะการใชพลังงานเขาขายเปนอาคารควบคุมตามที่
กลาวมาขางตน แตพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ไดกําหนดยกเวนไวไมใหอาคาร
ดังตอไปนี้เปนอาคารควบคุม ซึ่งไดแก อาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทําการสถานทูตหรือ
สถานกงสุลตางประเทศ อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศหรือที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการ
ศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ  

สําหรับการคํานวณปริมาณการใชพลังงานตาม (๒) ขางตนใหคํานวณตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้

(๑) กรณีไฟฟา ใหคํานวณปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย ๓.๖๐

(๒) กรณีความรอนจากไอน้ํา ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา 
โดยใชสูตรดังตอไปนี้

Es = (hs - hw) x S x eff.

โดย Es หมายถึง ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป 
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hs หมายถึง คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปนเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ํา                             
(steamtable) ทั่วไป

hw หมายถึง คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ 
ในที่นี้ใหใชคาเทากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน

S หมายถึง ปริมาณไอน้ําที่ใช หนวยเปนตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําของอาคารหรือ
โรงงาน

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใชคา 
๐.๔๕

(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปน
พลังงานไฟฟาเทียบเทา โดยใชสูตรดังตอไปนี้

Ef = F x HHV x eff.

โดย Ef หมายถึง ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา    
หนวยเปนเมกะจูล/ป

F         หมายถึง  ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนักหรือปริมาตรตอป

HHV      หมายถึง คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใชหนวย 
เปนเมกะจูล/หนวยน้ําหนักหรือปริมาตร

eff.         หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา              
ในที่นี้ใชคา ๐.๔๕

ในกรณีที่ไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหใชความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานกําหนด  

รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยูในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลําดับ

๔. การอนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติฯ

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดการ
ดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณและ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานไว ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในสวนผูปฏิบัติ
และผูกํากับดูแลมีความเขาใจชัดเจนตรงกันวาการดําเนินการอยางใดที่ถือวาเปนการอนุรักษพลังงานตาม
กฎหมายนี้ ซึ่งไดแก
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๔.๑  การอนุรักษพลังงานในโรงงาน

การอนุรักษพลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง

       (๒) การปองกันการสูญเสียพลังงาน

       (๓) การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม

       (๔) การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง

       (๕) การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองพลัง
ไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระและวิธีการ
อื่น

       (๖) การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและ
วัสดุที่ชวยในการอนุรักษพลังงาน

       (๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

       อนึ่ง เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           
ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมี
อํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

       (๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมตอง
ปฏิบัติ

       (๒) กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงาน
ควบคุมแตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของโรงงานควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อ
ตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และใหเจาของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐



๗

๔.๒ การอนุรักษพลังงานในอาคาร 

  การอนุรักษพลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

  (๑) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร

  (๒) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม

(๓) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ
กอสรางนั้นๆ

(๔) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ

  (๕) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานใน
อาคาร

(๖) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ

(๗) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

    ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง มาตรา 
๑๙ วรรคหนึ่ง ไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

    (๑) กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลงที่จะตองมีการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน

    (๒) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ
พลังงาน

รายละเอียดของกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑและ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยูในภาคผนวก ง

ในการออกกฎกระทรวงดังกลาวขางตน มาตรา ๒๐ กําหนดวาถาคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดพิจารณาใหความเห็นชอบที่จะนํามาใชบังคับกับการควบคุมอาคาร
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยแลว ใหถือวากฎกระทรวงดังกลาวมีผลเสมือนเปนกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และใหผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลใหการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารเปนไปตามกฎกระทรวง
ดังกลาว และในกรณีเชนวานี้แมวาอาคารที่เขาลักษณะเปนอาคารควบคุมจะอยูในทองที่ที่ยังมิไดมีพระราช
กฤษฎีกาใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ตาม ใหถือวาอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารดวย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้



๘

นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง 
กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง
ดังตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมตองปฏิบัติ

(๒) กําหนดใหเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในอาคารควบคุม
แตละแหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหเจาของอาคารควบคุมรายใดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษ
พลังงานเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน และใหเจาของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
ตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

    

๔.๓  สิทธิในการขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม

       ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดใชพลังงานต่ํากวาขนาดหรือ 
ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใชพลังงานในระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๖ เดือน เจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงนั้นอาจแจงรายละเอียดพรอมดวยเหตุผล และมีคําขอใหอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานผอนผันการที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลา
ดังกลาวได และในกรณีที่มีคําขอดังกลาวใหอธิบดีพิจารณาผอนผันหรือไมผอนผันและมีหนังสือแจงผลให
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ 
ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แลวแตกรณี

 เมื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดรับหนังสือแจงผลแลวไมเห็นดวยกับ
หนังสือแจงดังกลาว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง ในกรณีเชนวานี้ใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานรอการดําเนินการไวกอนจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจงคําวินิจฉัยใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมซึ่งเปนผูยื่นคํารองทราบแลวตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณา
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒

หากเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช
พลังงานต่ํากวาขนาดหรือ ปริมาณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเปนเท็จ เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    
ทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๕๓



๙

๔.๔ การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน

 สําหรับการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณและการสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงานนั้น พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ไมไดกําหนดการดําเนินการเพื่อ
การอนุรักษพลังงานไว แตเพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ รวมทั้งใหมีการ
สงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้

(๑) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ

(๒) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการ
เปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง

(๓) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐาน
อยางใด เปนวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน

(๔) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กําหนดวาผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักรหรืออุปกรณ หรือ    
วัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ยอมมีสิทธิขอรับการ
สงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตินี้ได 

๕. หนาที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ และกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได
กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีหนาที่ตองดําเนินการอนุรักษพลังงานดังตอไปนี้

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแตละแหง โดย
มีจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๖ ตอไป  

(๒) จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๗ ตอไป  

(๓) ปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แลวแตกรณี 
ที่สั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)



๑๐

๖. การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

การจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีความรูเฉพาะทางเปนผูชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ จํานวน หนาที่ การแจงการแตงตั้ง และการแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
นั้นเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

๖.๑ คุณสมบัติของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

  (๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ
อาคารอยางนอย ๓ ป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุม

  (๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการ
อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

            (๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค
คลายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ

   (๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานใหความเห็นชอบ

  (๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

การรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงานของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมตามขอ (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด

๖.๒ จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละแหง โดยมีจํานวนและคุณสมบัติดังตอไปนี้  



๑๑

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน
ใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ํากวา ๓ ,๐๐๐ 
กิโลวัตต หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปร หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ 
มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวา ๖๐ 
ลานเมกะจูล ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน      
๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑

(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน
ใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต ๓,๐๐๐ กิโลวัตต 
หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป หรือมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเอง อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตั้งแตวันที่ ๑ มกราคมถึง
วันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต ๖๐ ลานเมกะจูลขึ้น
ไป      ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน โดยอยางนอย ๑ คนตองมีคุณสมบัติตาม
หัวขอ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดใน 
๕ ประการตามหัวขอ ๖.๑ ดวย

๖.๓ หนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

  ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้

            (๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงานเปน
ระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน

            (๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตาม
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ

๖.๔  การแจงการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน

           เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดาน
พลังงานตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในกําหนดเวลาและเงื่อนไขการเปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้



๑๒

(๑)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่กําหนดในหัวขอ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

  (๒)  กรณีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวา ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอยางนอย ๑ คน ตองมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ 
(๕) สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑ แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที

      (๓)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงานฯ ใชบังคับ และเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยาง
ใดตามหัวขอ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  

         สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๑) 
ดังกลาวขางตนยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวน และคุณสมบัติที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

(๔)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามหัวขอ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ 
และใหผูรับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 

   เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ดังกลาวขางตนดําเนินการดังตอไปนี้

   (๔.๑)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

        (๔.๒)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ 
๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดในหัวขอ (๔.๑) ได โดยไมใชเปนความผิดของเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดีและใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาตอไปไดไม
เกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัด
ใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที



๑๓

(๕)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) อยูกอนหรือในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมนั้น ดําเนินการจัดหาผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไวในหัวขอ (๔.๑) และ (๔.๒)

        (๖)  กรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวขอ ๖.๒(๒) นับแตวันถัดไปจาก
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังไมพนระยะเวลา ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดย
ทันที

                               สําหรับกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมยังไมสามารถจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ๑๘๐ วัน ได 
โดยไมใชเปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวขอ 
(๔.๒)   

                    วิธีการแจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน พรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานประกาศกําหนด                       

๖.๕  การแจงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน

                      ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรณีตางๆ ดังตอไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ไปและมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้

  (๑.๑)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดาน
พลังงานโดยทันที

       (๑.๒)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่
ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที



๑๔

  (๒)  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พน
จากหนาที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ป นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และมีผลทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนดในหัวขอ ๖.๒ ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดังกลาวดําเนินการดังตอไปนี้

       (๒.๑)  มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
โดยทันที

                             (๒.๒)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติที่กําหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันที

(๒.๓)  กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดในหัวขอ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กําหนดไวในหัวขอ (๒.๒) ได โดยไมใช
เปนความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาตอไปไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ โดยใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ แลว
แจงใหอธิบดีทราบโดยทันที

รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานศึกษาไดจากคูมือการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๗. การจัดการพลังงาน
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และในอาคารควบคุมของตนใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   
พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให
รัฐมีขอมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเปน
ประโยชนในการอนุรักษพลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดกําหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบงออกเปน 
๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในขอ ๗.๑-๗.๘ สําหรับในขอ ๗.๙ เปนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดสงรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสรางการจัดการพลังงานดังตอไปนี้



๑๕

                                                     

                                     ๑. การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลลังงาน

  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

              

                                          ๓. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

  

  ๘. การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรอง                                ๔. การประเมินศักยภาพ
             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษพลังงาน
         

    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกําหนดเปาหมายและแผน
            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษพลังงาน

                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห
                                              การปฏิบัติตามเปาหมาย
                                              และแผนอนุรักษพลังงาน

แผนผังโครงสรางการจัดการพลังงาน



๑๖

๗.๑ การจัดใหมีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงตอเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม พรอมทั้งกําหนด
โครงสราง อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสาร
เพื่อเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ

อํานาจหนาที่ของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้

(๑) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงาน และวิธีการจัด
การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(๒) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึก 
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ

(๓) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(๔) รายงานผลการอนุรักษและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงนี้

๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

ในกรณีที่เปนการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนครั้งแรก เจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมอาจยังไมทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปนอยูของตนเอง จึงตองมีการ
ประเมินสถานภาพเบื้องตน  โดยพิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา  เพื่อใหทราบถึงสถานภาพ
การจัดการพลังงานขององคกรที่เปนอยูในปจจุบัน  มีจุดออน หรือจุดแข็งในดานใด  และนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดําเนินการจัดการพลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมตอไป



๑๗

ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนนั้น  ใหคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานใชตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพ
เบื้องตน ซึ่งในตารางดังกลาวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ ๖ สวน คือ นโยบาย
การจัดการพลังงาน การจัดองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ ระบบขอมูลขาวสาร  การประชาสัมพันธ  
และการลงทุน  โดยแตละองคประกอบจะมีคะแนนระหวาง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทํางานฯ จะตองทําการ
ประเมินองคประกอบแตละสวนดังกลาวนั้นอยางเปนกลาง เพื่อใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เปน
จริงในปจจุบันไดมากที่สุด หลังจากนั้นจึงกําหนดเปาหมายในองคประกอบแตละสวน เพื่อกําหนดทิศทางของ
นโยบายอนุรักษพลังงานตอไป  

๗.๓ การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพื่อ
แสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สรางความเขาใจ
และจิตสํานึกของพนักงาน ลูกจางหรือบุคลากรที่เกี่ยวของในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ
พลังงานและเปนแนวทางใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

นโยบายอนุรักษพลังงานดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้

(๑) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

(๒) นโยบายอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น

(๓)  การแสดงเจตจํานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการพลังงาน

(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง

(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด
การพลังงาน

นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการเผยแพรนโยบาย
อนุรักษพลังงานที่จัดทําขึ้น โดยปดประกาศไวในที่ซึ่งเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดย
วิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได



๑๘

๗.๔ การจัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลทั่วไป ขอมูลการผลิตและการบริการ และขอมูลที่
เกี่ยวกับการใชพลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ และภาพรวมของการใชพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม เพื่อนําไปสูงการประเมินการใชพลังงานในระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ หรือการบริการ และ
ระดับเครื่องจักร อุปกรณ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     
พ.ศ.๒๕๕๒

๗.๕ การจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

  เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม หรือกําหนดระดับ
ของการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่ง
แผนอนุรักษพลังงานอยางนอยตองประกอบดวยระยะเวลาของการดําเนินการ การลงทุน และผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการดําเนินการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    
พ.ศ.๒๕๕๒

นอกจากนี้ เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัด
ใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวม
ฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรดังกลาวทราบอยางทั่วถึง

๗.๖ การจัดใหมีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม
แผนอนุรักษพลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานที่ได
จัดทําขึ้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๗.๗ การจัดใหมีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปน
ประจําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  



๑๙

๗.๘ การจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการทบทวน วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามชวงเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละ ๑ 
ครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 

๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการสงรายงาน 

        เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานโดยผูตรวจสอบและรับรองที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและสง
รายงานดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป    
เวนแตในปที่ผานมานั้น เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตองดําเนินการจัด
การพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม นอยกวา ๑๘๐ วัน ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมนั้นจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของ
ระยะเวลาดังกลาวใหแกอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป

การจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกระทําโดยสงเปน
เอกสารตนฉบับ พรอมแผน CD ไฟลอิเลคทรอนิคส ดวยวิธีการดังตอไปนี้

 (๓.๑) นําสงดวยตนเอง หรือ

 (๓.๒) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โดยใหถือวันที่ลงทะเบียนเปนวันสงรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานและการสงรายงานตามที่กลาวไวใน   
ขอ ๗ ใหศึกษาไดจากคูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่ง
จัดทําโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๘. กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ง

เรียกวา “กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อใหเปนทุนหมุนเวียนและใชจาย
เพื่อชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน โดยสรุปไดดังนี้



๒๐

๘.๑ แหลงเงินกองทุนฯ  

กองทุนฯ ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้

(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

(๒)  เงินที่ผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและกาชเพื่อใชในราชอาณาจักร
ตองนําสงเขากองทุนฯ

(๓)  เงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา

(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนคราว ๆ

(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ

(๖)  เงินดอกผลและประโยชนที่เกิดจากกองทุนนี้

๘.๒ วัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ 

มาตรา ๒๕ ไดกําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินกองทุนฯ ไวดังตอไปนี้

(๑)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสําหรับการลงทุนและดําเนินงานใน
การอนุรักษพลังงานหรือการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงานของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ

(๒)  เปนเงินหมุนเวียน เงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแกเอกชนสําหรับการลงทุนและ
ดําเนินงานในการอนุรักษพลังงานหรือเพื่อการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการอนุรักษพลังงาน

  (๓)  เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือ
องคกรเอกชนในเรื่องตอไปนี้  

  (๓.๑)  โครงการทางดานการอนุรักษพลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน

 (๓.๒)  การคนควา วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา 
การสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน 
และเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษพลังงาน

(๓.๓)  การศึกษา การฝกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน

(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม การโฆษณา การเผยแพรขอมูล และ
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษพลังงาน

(๔)  เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้



๒๑

๙. สิทธิการขอรับการสงเสริมและชวยเหลือจากกองทุนฯ

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะตองจัดใหมีการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการจัดใหมี
เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และวัสดุที่จําเปนเพื่อการอนุรักษๆ หรือผูผลิตหรือผูจําหนาย
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใชในการอนุรักษพลังงาน มีสิทธิขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือไดตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังตอไปนี้

(๑) ขอรับยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามมาตรา       
๔๐(๑) โดยคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟานั้นเปนมาตรการกํากับดูแลในลักษณะของคาปรับที่ใชเปน
บทลงโทษสําหรับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไมดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมผูนั้นตองชําระเงินคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเขากองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ ๑๐ ตอไป

(๒) ขอรับเงินชวยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน          
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานขึ้นมาก็เพื่อใชเปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนใหแกเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๕

นอกจากนี้ เจาของโรงงานหรือเจาของอาคาร สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหนาที่ตองจัดใหมี
การอนุรักษพลังงาน แตตองการจะดําเนินการใหมีเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชหรือระบบควบคุม
การทํางานของตนเองเพื่อทําการอนุรักษพลังงาน ใหมีสิทธิขอรับการสงเสริมชวยเหลือไดเชนเดียวกัน

๑๐. การชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาและการอุทธรณ
นอกเหนือจากมาตรการกํากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของคาปรับแลว พระราชบัญญัตินี้ยัง

มีการกําหนด “คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา” ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไม
ดําเนินการอนุรักษพลังงานใหเปนไปตามตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     
๒๑ (๑) ตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาดังกลาวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ตามปริมาณไฟฟาที่ซื้อหรือไดมาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟา
สวนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
กําหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง



๒๒

เมื่อมีกรณีที่ตองดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา ใหอธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีหนังสือแจงใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่
จะตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาทราบ และใหภาระการชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาเริ่มมี
ผลตั้งแตวันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแตวันที่ไดรับแจงจากอธิบดี โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาจากโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือไดไปจากตนพรอมกับการจัดเก็บคาไฟฟาปกติประจําเดือน และนําสง
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟาตาม
มาตรา ๔๔

ในระหวางที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา          
ใหคณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการสงเสริมและ
ชวยเหลือแกโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเปนการชั่วคราวได หรือใหระงับ หรือลดการใหการสงเสริม
หรือชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกลาวไดรับการสงเสริมและ
ชวยเหลืออยูแลวไดตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕

เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมที่ไดรับหนังสือแจงใหชําระคาธรรมเนียมพิเศษ
การใชไฟฟา หากไมเห็นดวยกับหนังสือแจงใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับ
แตวันที่ไดรับแจง โดยการอุทธรณดังกลาวไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เวนแตรัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีตองพิจารณาการ
อุทธรณใหเสร็จโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกําหนดโทษ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ เปนกฎหมายที่เนนการสงเสริมและชวยเหลือแก

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แตอยางไรก็ตามเพื่อใหพระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงตองมีบทกําหนด
โทษในลักษณะของคาปรับสําหรับผูที่ไมดําเนินการตามกฎหมาย ไมวาจะเปนเรื่องการที่เจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมไมดําเนินการจัดการพลังงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง การไมแจงแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน รวมถึงการที่ผูรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานไดรายงานผล
การตรวจสอบฯ อันเปนเท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง และอื่นๆ สําหรับบทกําหนดโทษของผูที่ฝาฝนไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังตอไปนี้



๒๓

ลักษณะของการกระทําความผิด บทลงโทษ

๑. เจาของโรงงานควบคุมแหงใดแจงรายละเอียดหรือ
เหตุผลในการมีคําขอใหอธิบดีผอนผันการที่ตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม 
อันเปนเท็จ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา ๕๓)

๒. เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๒๑ ที่สั่งใหผูนั้นแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การใชพลังงานเพื่อตรวจสอบใหการอนุรักษพลังงาน
เปนไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ตองระวางโทษปรับไม เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๕๔)

๓. เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือ
ผู รั บผิ ดชอบด านพลั ง ง านผู ใ ด ไมปฏิบั ติ ต าม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา
๒๑ อันไดแก กฎกระทรวงในเรื่องตางๆ ดังนี้

 - การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมตองปฏิบัติ

- การกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประจําในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแตละ
แหง ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาที่ของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๕๕)

๔.  ผู รั บ ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน การใชพลังงานในเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการ
อนุรักษพลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผูใดรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเปน
เท็จหรือไมตรงตามความเปนจริง

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับ
ไม เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้ งจํ าทั้ งปรับ 
(มาตรา ๕๖)



๒๔

ลักษณะของการกระทําความผิด บทลงโทษ

๕. ผูใดไมสงเงินเขากองทุนหรือสงเงินเขากองทุนไมครบ
ตามจํานวนที่ตองสงตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือ
มาตรา ๓๗

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ เดือนถึง ๒ ป
หรือปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)

๖. ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

ตองระวางโทษปรับ ไม เกิน  ๕ ,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๖๐)



ภาคผนวก ก
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕
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		สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ

		๒๑



		๑๐.

		การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์

		๒๑



		๑๑.

		บทกำหนดโทษ

		๒๒



		

		



		ภาคผนวก ก  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

		



		

		         (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

		



		ภาคผนวก ข  พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘



		ภาคผนวก ค  พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๐

		



		ภาคผนวก ง  กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน

		



		

		       หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

		



		

		       พ.ศ. ๒๕๕๒ 

		



		ภาคผนวก จ  กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบ

		



		

		        ด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

		



		ภาคผนวก ฉ  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน

		



		

		        ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


๑. คำนำและโครงสร้างของกฎหมาย


เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่อให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศนั้น ยังไม่สามารถเร่งรัดดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โดยมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน วิธีปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดระดับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การอุดหนุน ช่วยเหลือในการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน ในท้ายที่สุด “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕” ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีพระบรมราชโองการฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕


อย่างไรก็ดี เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ทันต่อเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ตรา “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐” ขึ้นใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป

๒



พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๓ ประการดังนี้


(๑) เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด


(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นใช้ในประเทศ และให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย


(๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อใช้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งสิ้น ๙ หมวดดังนี้


บทบัญญัติทั่วไปและคำนิยามศัพท์
(มาตรา ๑-๖)


หมวด ๑ การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
(มาตรา ๗-๑๖)


หมวด ๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
(มาตรา ๑๗-๒๒)



หมวด ๓ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริม  

           
    การใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (มาตรา ๒๓)


หมวด ๔ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(มาตรา ๒๔-๓๙)



หมวด ๕ มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
(มาตรา ๔๐-๔๑)



หมวด ๖ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
(มาตรา ๔๒-๔๖)



หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(มาตรา ๔๗-๔๙)



หมวด ๘ การอุทธรณ์
(มาตรา ๕๐-๕๒)



หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
(มาตรา ๕๓-๖๑)



รายละเอียดของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อยู่ในภาคผนวก ก



ในการนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำอธิบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

๓

๒. ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ


โดยที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)          มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ “โรงงานควบคุม” และ “อาคารควบคุม” ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศและให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย ฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งเข้าไปกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตินี้จึงประกอบด้วย ๓ กลุ่มดังนี้


(๑) โรงงานควบคุม


(๒) อาคารควบคุม


(๓) ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)     จึงบังคับใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพียง ๓ กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น


ในส่วนของกลุ่มโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฯ นั้น     จะมุ่งเน้นโรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ โรงงานหรืออาคารใดจะเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือไม่         ย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในหัวข้อ ๓ 


ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้มีการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุเหล่านี้จำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลายและมีราคาถูก ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้พลังงานลงได้ ทั้งนี้ การกำหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ กฎกระทรวงกำหนดตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ หรือกฎกระทรวงกำหนดหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น และเช่นเดียวกัน การกำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใดเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ย่อมเป็นไปตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดเป็นเรื่องๆ ไป เช่น กฎกระทรวงกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้น

๔

๓. ลักษณะของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม



ผู้ที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นั้นจะถูกเรียกว่า “โรงงานควบคุม” หรือ “อาคารควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่โรงงานและอาคารที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ทันที ทั้งนี้ ลักษณะของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมย่อมเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘         ได้กำหนดไว้ ดังนี้


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หมายถึง โรงงานหรืออาคารที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งโรงงานหรืออาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(๑) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๑,๑๗๕ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือ


(๒) เป็นโรงงานหรืออาคารที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายพลังงาน ความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป


อย่างไรก็ดี สำหรับอาคารบางประเภทแม้มีลักษณะการใช้พลังงานเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ ก็ได้กำหนดยกเว้นไว้ไม่ให้อาคารดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม ซึ่งได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นพระที่นั่งหรือพระราชวัง อาคารที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือที่ทำการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอารามหรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ  


สำหรับการคำนวณปริมาณการใช้พลังงานตาม (๒) ข้างต้นให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้


(๑) กรณีไฟฟ้า ให้คำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วคูณด้วย ๓.๖๐


(๒) กรณีความร้อนจากไอน้ำ ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Es = (hs - hw) x S x eff.



โดย 
Es 
หมายถึง
ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี 

๕


hs
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นเมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ                             (steamtable) ทั่วไป


hw
หมายถึง
ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน


S
หมายถึง
ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน


eff.
หมายถึง
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


(๓) กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ให้คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้

Ef = F x HHV x eff.



โดย 
Ef 
หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า    หน่วยเป็นเมกะจูล/ปี


F
        หมายถึง
 ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็นหน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี


HHV      หมายถึง
ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วย เป็นเมกะจูล/หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตร


eff.
        หมายถึง   ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า              ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕


ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด
 


รายละเอียดของพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค ตามลำดับ


๔. การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติฯ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลมีความเข้าใจชัดเจนตรงกันว่าการดำเนินการอย่างใดที่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายนี้ ซึ่งได้แก่

๖


๔.๑  การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 





การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานตามมาตรา ๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


       (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง


       (๒) การป้องกันการสูญเสียพลังงาน


       (๓) การนำพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่


       (๔) การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง


       (๕) การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การลดความต้องพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น


       (๖) การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทำงานและวัสดุที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน


       (๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


       อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง           ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


       (๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องปฏิบัติ


       (๒) กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


       นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของโรงงานควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๑๐

๗


๔.๒ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 



  การอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา ๑๗ ได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 




  (๑) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร



  (๒) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม




(๓) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ




(๔) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ



  (๕) การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร




(๖) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์




(๗) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


    ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


    (๑) กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงที่จะต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


    (๒) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารตาม (๑) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน


รายละเอียดของกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ อยู่ในภาคผนวก ง



ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น มาตรา ๒๐ กำหนดว่าถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะนำมาใช้บังคับกับการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วยแล้ว ให้ถือว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีผลเสมือนเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว และในกรณีเช่นว่านี้แม้ว่าอาคารที่เข้าลักษณะเป็นอาคารควบคุมจะอยู่ในท้องที่ที่ยังมิได้มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็ตาม ให้ถือว่าอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๘


นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้


(๑) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ


(๒) กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในอาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารควบคุมรายใดแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และให้เจ้าของอาคารควบคุมรายนั้นปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐

๔.๓  สิทธิในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

       ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.๒๕๔๐ หรือพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๓๘ และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งนั้นอาจแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และมีคำขอให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดเวลาดังกล่าวได้ และในกรณีที่มีคำขอดังกล่าวให้อธิบดีพิจารณาผ่อนผันหรือไม่ผ่อนผันและมีหนังสือแจ้งผลให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบโดยเร็วตามมาตรา ๘ วรรคสามหรือมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี


 เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้รับหนังสือแจ้งผลแล้วไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งดังกล่าว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีเช่นว่านี้ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีและแจ้งคำวินิจฉัยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องทราบแล้วตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒


หากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือ ปริมาณที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ อันเป็นเท็จ เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือ    ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๓

๙


๔.๔ การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




 สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานนั้น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ไม่ได้กำหนดการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไว้ แต่เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้




(๑) กำหนดมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์




(๒) กำหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ตามประเภท ขนาด ปริมาณการใช้พลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างใด เป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง




(๓) กำหนดวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอย่างใด เป็นวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน




(๔) กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต้องแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน



  ทั้งนี้ มาตรา ๒๓ วรรคสอง กำหนดว่าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หรือ    วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตาม (๒) หรือ (๓) ย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

๕. หน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้


(๑) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๖ ต่อไป  


(๒) จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๗ ต่อไป  


(๓) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๑๐ แล้วแต่กรณี ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒)

๑๐

๖. การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน


การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีความรู้เฉพาะทางเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน หน้าที่ การแจ้งการแต่งตั้ง และการแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก จ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้


๖.๑ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน




  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้




  (๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคารอย่างน้อย ๓ ปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




  (๒) เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

            (๓) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



   (๔) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบ



  (๕) เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน




การรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามข้อ (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด


๖.๒ จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนและคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

๑๑




(๑) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน      ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑




(๒) ในกรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายพลังงานหรือของตนเอง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป      ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยอย่างน้อย ๑ คนต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดใน ๕ ประการตามหัวข้อ ๖.๑ ด้วย


๖.๓ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน



  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

            (๑) บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะๆ 

           (๒) ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน

            (๓) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

           (๔) ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ


๖.๔  การแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

           
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังต่อไปนี้

๑๒




(๑)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที



  (๒)  กรณีเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจำนวนที่เหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


      
(๓)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑ (๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้  



         สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๑) ดังกล่าวข้างต้นยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวน และคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ




(๔)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามหัวข้อ ๖.๑(๑) (๒) หรือ (๓) อยู่แล้ว ให้แจ้งให้อธิบดีทราบ และให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 







   เมื่อได้แจ้งให้อธิบดีทราบแล้ว ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังต่อไปนี้





   (๔.๑)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที




        (๔.๒)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑ (๔) หรือ (๕) ภายใน ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดในหัวข้อ (๔.๑) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดีและให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๓




(๕)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) อยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังมิได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น ดำเนินการจัดหาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๔.๑) และ (๔.๒)



        (๖)  กรณีที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามหัวข้อ ๖.๒(๒) นับแต่วันถัดไปจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

                               สำหรับกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมยังไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๑๘๐ วัน ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามวิธีการและขั้นตอนในหัวข้อ (๔.๒)   

                    วิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนด                       


๖.๕  การแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

                      ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

                      (๑)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานพ้นจากหน้าที่ไปและมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการดังต่อไปนี้





  (๑.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที




       (๑.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นแทนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที

๑๔



  (๒)  ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) พ้นจากหน้าที่ไปภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และมีผลทำให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๒ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดังกล่าวดำเนินการดังต่อไปนี้




       (๒.๑)  มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีทราบถึงการพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยทันที

                             (๒.๒)  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามจำนวนและคุณสมบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที






(๒.๓)  กรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในหัวข้อ ๖.๑(๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ (๒.๒) ได้ โดยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้น มีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวต่ออธิบดี และให้อธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาต่อไปได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ โดยให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแทนคนเดิมภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที


รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานศึกษาได้จากคู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


๗. การจัดการพลังงาน


เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและในอาคารควบคุมของตนให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   พ.ศ.๒๕๕๒ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ฉ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรือในอาคารควบคุมอันเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้กำหนดวิธีการจัดการพลังงานโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามรายละเอียดในข้อ ๗.๑-๗.๘ สำหรับในข้อ ๗.๙ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยมีแผนผังของโครงสร้างการจัดการพลังงานดังต่อไปนี้

๑๕

                                                     

                                     ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลลังงาน










  ๒. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น





                                          ๓. การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  ๘. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง                                 ๔. การประเมินศักยภาพ

             ของการจัดการพลังงาน                                                  การอนุรักษ์พลังงาน

         



    ๗. การตรวจติดตาม และประเมิน                                  ๕. การกำหนดเป้าหมายและแผน

            การจัดการพลังงาน                                                        อนุรักษ์พลังงาน





                                 ๖. การควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์

                                              การปฏิบัติตามเป้าหมาย

                                              และแผนอนุรักษ์พลังงาน

แผนผังโครงสร้างการจัดการพลังงาน

๑๖



๗.๑ การจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ




อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อยต้องมีดังต่อไปนี้




(๑) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 




(๒) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง




(๓) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 




(๔) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 


       (๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมทราบ

            (๖) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


๗.๒ การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น




ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมอาจยังไม่ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นอยู่ของตนเอง จึงต้องมีการประเมินสถานภาพเบื้องต้น  โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา  เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  มีจุดอ่อน หรือจุดแข็งในด้านใด  และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง ทิศทางและแผนดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต่อไป

๑๗




ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นนั้น  ให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานใช้ตารางประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix) ในการประเมินสถานภาพเบื้องต้น ซึ่งในตารางดังกล่าวนั้น  จะพิจารณาระบบซึ่งแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ส่วน คือ นโยบายการจัดการพลังงาน การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  และการลงทุน  โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีคะแนนระหว่าง ๐ - ๔ คะแนน  ซึ่งคณะทำงานฯ จะต้องทำการประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วนดังกล่าวนั้นอย่างเป็นกลาง เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายในองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานต่อไป  


๗.๓ การกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม สร้างความเข้าใจและจิตสำนึกของพนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นแนวทางให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยจัดทำเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้




(๑) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม




(๒) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น




(๓)  การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน





(๔) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง




(๕) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานได้

๑๘


๗.๔ การจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการผลิตและการบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และภาพรวมของการใช้พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อนำไปสูงการประเมินการใช้พลังงานในระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ และระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม     พ.ศ.๒๕๕๒


๗.๕ การจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



  เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดเป็นร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตหรือบริการ รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระยะเวลาของการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม    พ.ศ.๒๕๕๒


นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรดังกล่าวทราบอย่างทั่วถึง


๗.๖ การจัดให้มีการควบคุมดูแล การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  


๗.๗ การจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ  

๑๙


๗.๘ การจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน




เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฯ 


๗.๙  การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการส่งรายงาน 


        เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี    เว้นแต่ในปีที่ผ่านมานั้น เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ นี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมนั้นจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป




การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กระทำโดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้



 (๓.๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือ



 (๓.๒) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน

      รายละเอียดของขั้นตอน วิธีการดำเนินการจัดการพลังงานและการส่งรายงานตามที่กล่าวไว้ใน   ข้อ ๗ ให้ศึกษาได้จากคู่มือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๘. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยสรุปได้ดังนี้

๒๐


๘.๑
แหล่งเงินกองทุนฯ  




กองทุนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้




(๑)  เงินโอนมาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง




(๒)  เงินที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าชเพื่อใช้ในราชอาณาจักรต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ




(๓)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า




(๔)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ




(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ




(๖)  เงินดอกผลและประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนนี้


๘.๒
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ 




มาตรา ๒๕ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนฯ ไว้ดังต่อไปนี้




(๑)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ




(๒)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่เอกชนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน




  (๓)  เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนในเรื่องต่อไปนี้  





  (๓.๑)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน





 (๓.๒)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน





(๓.๓)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน





(๓.๔)  โครงการสาธิต หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์พลังงาน




(๔)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

๒๑

๙. สิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนฯ


โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่จะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุที่จำเป็นเพื่อการอนุรักษ์ๆ หรือผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือวัสดุเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้


(๑) ขอรับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามมาตรา       ๔๐(๑) โดยค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นมาตรการกำกับดูแลในลักษณะของค่าปรับที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้นั้นต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้จะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ ๑๐ ต่อไป


(๒) ขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน          ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๔๐(๒)) ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕



นอกจากนี้ เจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงาน แต่ต้องการจะดำเนินการให้มีเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือระบบควบคุมการทำงานของตนเองเพื่อทำการอนุรักษ์พลังงาน ให้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกัน

๑๐. การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าและการอุทธรณ์


นอกเหนือจากมาตรการกำกับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว พระราชบัญญัตินี้ยังมีการกำหนด “ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า” ให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ไม่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา     ๒๑ (๑) ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง


ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเรียกเก็บจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อหรือได้มาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ในอัตราที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง

๒๒


เมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า ให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าทราบ และให้ภาระการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ซื้อหรือได้ไปจากตนพร้อมกับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าปกติประจำเดือน และนำส่งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา ๔๔


ในระหว่างที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า          ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นการชั่วคราวได้ หรือให้ระงับ หรือลดการให้การส่งเสริมหรือช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวในกรณีที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่แล้วได้ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๔๕


เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า หากไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยการอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามกฎหมาย เว้นแต่รัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามกฎหมายนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องพิจารณาการอุทธรณ์ให้เสร็จโดยเร็ว และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุดตามมาตรา ๕๒

๑๑. บทกำหนดโทษ


พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ เป็นกฎหมายที่เน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงต้องมีบทกำหนดโทษในลักษณะของค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมไม่ดำเนินการจัดการพลังงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน รวมถึงการที่ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานได้รายงานผลการตรวจสอบฯ อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และอื่นๆ สำหรับบทกำหนดโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัตินี้มีดังต่อไปนี้

๒๓


		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๑. เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการมีคำขอให้อธิบดีผ่อนผันการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม อันเป็นเท็จ 

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๓)



		๒. เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๑ ที่สั่งให้ผู้นั้นแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๔)



		๓. เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ อันได้แก่ กฎกระทรวงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 - การกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องปฏิบัติ

- การกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่ง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๕๕)



		๔. ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา ๔๘/๑ ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองตามมาตรา ๔๗ (๓) อันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง

		ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๖)





๒๔

		ลักษณะของการกระทำความผิด

		บทลงโทษ



		๕. ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗

		ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทถึง๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๕๘)



		๖. ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ (๒)

		ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๐)





ภาคผนวก ก

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ภาคผนวก ข


พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม

พ.ศ. ๒๕๓๘

ภาคผนวก ค

พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม

พ.ศ. ๒๕๔๐











ภาคผนวก ง



กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ  ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาคผนวก จ

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน











พ.ศ. ๒๕๕๒



ภาคผนวก ฉ


กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดการพลังงานใน

โรงงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒




ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2552














