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กระทรวงพลังงาน 

 

เมษายน 2548



ค าน า 

 

 ตามท่ีมีการตราพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 

2535 ซึ่งมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการใช้พลังงานมาก อันประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตและการบริการต่าง ๆ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ที่ผ่านมาได้ออกพระราชกฤษฎีกา ก าหนดอาคาร

ควบคุม และพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมขึ้นมาในปี พ .ศ. 2538 และปี พ .ศ. 2540 ตามล าดับ เพื่อก าหนดว่า

กลุ่มเป้าหมายใดท่ีจะต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมท้ังการออกกฎกระทรวง  ประกาศ

กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งท่ีผ่านมาได้ประกาศใช้เป็นเวลานานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันนโยบายของรัฐพยายามท่ีจะลดข้ันตอนปฏิบัติ

ต่าง ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้ท าการปรับปรุงกฎกระทรวงบางฉบับให้ทันสมัย

มากขึ้น โดยได้มีการออกกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการส่งข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2547 และกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการก าหนดเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ .ศ. 2547 ขึ้นมา ปัจจุบันกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2547 

โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 29 เมษายน 2548 เป็นต้นไป  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จึงได้จัดท าข้อแนะน าการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ให้

สอดคล้องกับการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับใหม่  ท้ังนี้เพื่อให้เจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย อันจะน าไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายได้

อย่างถูกต้อง 

 โดยข้อแนะน าฉบับนี้  มีเนื้อหาท่ีสรุปถึงแนวทางและวิธีการด าเนินงานอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ .ศ. 2535 ในภาพรวม  ส าหรับวิธีด าเนินการในรายละเอียดท่ีต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแต่ละ

ฉบับนั้น  ได้แยกจัดท าเป็นข้อแนะน าในแต่ละส่วน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หวังว่าข้อแนะน าดังกล่าวนี้ 

จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส าเร็จตามกฎหมาย  และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

เจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมและผู้เก่ียวข้องต่อไป  
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1.  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

 

     1.1  หลักการของพระราชบัญญัติ 

      พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2535 มีหลักการดังนี้ 

              (1)  เพื่อให้มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  

             (2)   เพื่อให้เกิดการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ รวมท้ังวัสดุท่ีใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศ  

  และมีการใช้อย่างแพร่หลาย 

 (3) เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

           เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย  

     1.2  กลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติ 

      กลุ่มเป้าหมายท่ีรัฐเข้าไปก ากับดูแลและให้การส่งเสริมเพื่อให้เกิดการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย  

    (1)  โรงงานควบคุม 

    (2)  อาคารควบคุม 

    (3)  ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเคร่ืองจักร อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และวัสดุท่ีใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน  

โดยกลุ่มอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมจะเน้นไปท่ีอาคารและโรงงานท่ีมีการใช้พลังงานมาก โดยได้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และโรงงานควบคุมขึ้นในปี 2538 และ 2540 ตามล าดับ 

ในส่วนของผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายเคร่ืองจักรฯ จะได้มีการก าหนดประเภทและมาตรฐานของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

และวัสดุท่ีจะได้รับสิทธิอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินโดยจะตราออกเป็นกฎกระทรวงต่อไปในอนาคต  

1.3   มาตรการในการด าเนินการ 

 มาตรการในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการ ประกอบด้วย  

   (1)  มาตรการก ากับดูแล  

          พระราชบัญญัติได้ก าหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมและเจ้าของโรงงานควบคุมมีหน้าท่ีต้องด าเนินการตาม

กฎหมาย โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ  “3 หน้าท่ีของเจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม” 

    (2)  มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน  

  พระราชบัญญัติได้ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นมา โดยมีคณะกรรมการกองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 27 เป็นผู้ก ากับดูแล วัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯก าหนดไว้ในตามมาตรา 25  

เพื่อเป็นการสนับสนุนอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมให้ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย และในขณะเดียวกันก็

ก าหนดให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่มีความประสงค์จะอนุรักษ์พลังงานได้ด้วย  
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1.4  บทลงโทษ 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายท่ีเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือ แต่

อย่างไรก็ตามเพื่อให้พระราชบัญญัติมีสภาพบังคับ จึงมีบทก าหนดโทษในลักษณะของค่าปรับ ส าหรับผู้ที่ไม่ด าเนินการตาม

กฎหมาย ในเร่ืองการไม่ส่งและบันทึกข้อมูล การไม่จัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน การไม่ตรวจสอบและวิเคราะห์การ

ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  ตลอดจนการไม่แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงาน   ส าหรับผู้ใดรับรองผลงาน

ด้านการอนุรักษ์พลังงานอันเป็นเท็จจะต้องระวางโทษจ าคุกหรือปรับหรือท้ังจ าท้ังปรับ  (รายละเอียดของบทก าหนดโทษ ตาม

หมวดที่ 9 ของพระราชบัญญัติ) 

1.5  ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

นอกจากมาตรการก ากับดูแลโดยมีบทลงโทษในลักษณะของค่าปรับแล้ว  พระราชบัญญัตินี้ยังมีการก าหนด

ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าส าหรับผู้ที่ไม่ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์พลังงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการ

ประกาศใช้ค่าธรรมเนียมพิเศษนี้แต่อย่างใด 
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2.  ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

 

ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้และมีหน้าท่ีต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้น จะถูกเรียกว่า “อาคารควบคุม” หรือ “โรงงานควบคุม” แล้วแต่กรณี  โดยจะเน้นไปท่ีอาคาร

และโรงงานที่มีการใช้พลังงานในปริมาณท่ีมากและมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน   โดยประกาศออกมาเป็นพระราช

กฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และ พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมมาใช้บังคับ 

 

อาคารหรือโรงงานที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมนั้น ต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 

1.  ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายไฟฟ้าให้ติดต้ังเคร่ืองวัดไฟฟ้าต้ังแต่ 1,000 กิโลวัตต์ข้ึนไป  หรือถ้าหากติดต้ังหม้อ

แปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดต้ังแต่ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป  หรือ 

2. มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลืองอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีผ่านมา  มีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป 

 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และ พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมนี้  มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 

12 ธันวาคม 2538 และวันท่ี 17 กรกฎาคม 2540 ตามล าดับ ดังนั้นอาคารหรือโรงงานที่มีการใช้พลังงานดังกล่าวข้างต้น  ต้อง

เร่ิมด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  ส าหรับโรงงานหรืออาคารใดๆ ท่ีมีลักษณะการใช้พลังงานตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ  หลังวันท่ีมีผลใช้บังคับแล้ว  จะมีผลเป็นอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมในทันที  
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3.  หน้าที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
 

ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2535   ได้ก าหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารควบคุม

และโรงงานควบคุม  มีหน้าท่ีต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้  
 

1.  ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

2.  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน  ประจ า ณ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง 

3.  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  

    พลังงาน 

4.  บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน  การติดต้ังหรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีผลต่อการใช้พลังงาน  

    และการอนุรักษ์พลังงาน 

5.  ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

6.  ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  

 

โครงสร้างของกฎหมายเป็นไปตามรูปข้างล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดและวิธีปฏิบัติต่างๆ ได้สรุปไว้ในหัวข้อ “4 ขั้นตอนการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย” 

 

 

พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

พ.ศ. 2535 

พระราชกฤษฎีกาก าหนด 

โรงงานควบคุม 

พระราชกฤษฎีกาก าหนด 

อาคารควบคุม กฎกระทรวง 

- ส่งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

 

ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์

พลังงาน 

อาคาร/โรงงาน 

มาตรฐานการอนุรักษ์ 

พลังงานในอาคาร 

น าผลมารายงานใน บพอ.1/บพร.1 

ส่งข้อมูล/บันทึกข้อมูล 

อาคาร/โรงงาน 

มาตรฐานการอนุรักษ์

พลังงานในโรงงาน 

แจ้งแต่งตั้ง ผชอ. แจ้งแต่งตั้ง ผชร. 

(บพอ.1/บพร.1) 
ยังไม่มีการ

ประกาศใช้ 

เจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม

ด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

- ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ 

  ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
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4.  ข้ันตอนการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

 

การอนุรักษ์พลังงานตามข้อก าหนดในกฎหมาย มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอนุรักษ์พลังงานของเจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

แต่งตั้ง 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

(ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.1) 

รายงานการใช้พลังงาน 

(ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.2) 

ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

(ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.3) 

การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

(ดูรายละเอียดหัวข้อ 4.4) 

ผลจากการตรวจสอบและ

วิเคราะห์การใช้พลังงาน 

แบบส่งข้อมูล 

บพร.1 / บพอ.1 

แบบบันทึกข้อมูล 

บพร.2 / บพอ. 2 

การปฏิบัติตามเป้าหมายและ 

แผนอนุรักษ์พลังงาน (การลงทุน) 

ตามมาตรา 11(1), 12 

และมาตรา 22 

ตามมาตรา 11(2), (3) 

และมาตรา 22 

ตามมาตรา 11(5) และมาตรา 22 

ตามมาตรา 11(4) 

และมาตรา 22 

รายงานผลในแบบส่งข้อมูล 
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    4.1  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

 

วัตถุประสงค์  :  

 เพื่อก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ช่วยเจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมในการด าเนินกิจกรรมการ

อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย อันจะเป็นผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเกิดการประสานงานที่ดีในกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง

ภายในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

 

การแจ้งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน   : 

 เจ้าของอาคารควบคุมและเจ้าของโรงงานควบคุม ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน ประจ าที่

อาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมแต่ละแห่ง โดยแจ้งแต่งตั้งมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

 การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบ บพช . 1, 2 หรือ 3 ส าหรับกรณีการ

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนเดิมหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนใหม่ ต้องแจ้งยกเลิกหรือ

แต่งตั้งมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้แบบแจ้งแต่งตั้งตามท่ีก าหนดข้างต้น  

 

คุณสมบัติท่ีใช้เลือกแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน   :   (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

1.  ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานท่ีกระทรวงพลังงานจัดขึ้นหรือให้ความเห็นชอบ  

2. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   มีประสบการณ์ท างานในอาคารหรือโรงงานแล้วแต่กรณี 

อย่างน้อย 3 ปี  และมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงาน

ควบคุมแล้วแต่กรณี 

3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  มีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการ

รับรองของเจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมแล้วแต่กรณี  

 

ข้อแนะน า  :   

การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานท่ีผ่านมา เจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมมักจะคัดเลือกผู้ท่ีมี

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนมาเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน หรือกรอกรายละเอียดในแบบ บพช .1, 2 หรือ 3 ไม่ครบถ้วน รวมท้ัง

แนบหลักฐานประกอบการแต่งตั้งไม่ครบถ้วน จึงท าให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไม่สามารถพิจารณา

เห็นชอบได้ ดังนั้น ก่อนท่ีจะส่งเอกสารให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน  

นอกจากนี้ ในกรณีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานท่ีเลือกจากคุณสมบัติในข้อ 2 หรือ 3 ควรจะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ

อนุรักษ์พลังงานท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดขึ้น เพื่อจะได้มีทักษะและความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์

พลังงานในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีจะน ามาใช้ในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  โดยติดต่อขอทราบ

รายละเอียดได้ท่ี “กองฝึกอบรม” โทรศัพท์ 0 2577 7035 – 41  
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หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน   : 

1.  บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานเป็นประจ า  

2.  รับรองความถูกต้องของรายงานการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน  ท่ีต้องส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน            

และอนุรักษ์พลังงาน 

3.  ช่วยเจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  

4.  รับรองความถูกต้องของผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  

 

**  หน้าที่เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ .ศ. 2535  

โปรดดูรายละเอียดในพระราชบัญญัติฯ มาตรา 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใดไม่แต่งต้ังผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือเจ้าของอาคารควบคุมและ 

โรงงานควบคุมผู้ใดรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน  

    หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าและปรับ 
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4.2  การรายงานการใช้พลังงาน 
 

วัตถุประสงค์   :  

เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุม กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์

พลังงาน ท่ีจะได้ทราบข้อมูลการผลิต การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในการใช้วิเคราะห์และวางแผนเพื่อก่อให้เกิดการ

อนุรักษ์พลังงานต่อไป 
 

ข้อก าหนด   : 

 ส่งข้อมูลการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน 

ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุกๆ 6 เดือน ตามแบบ บพอ .1 (ส าหรับอาคารควบคุม) และ 

แบบ บพร .1 (ส าหรับโรงงานควบคุม) ครั้งแรกเป็นข้อมูลของเดือน มกราคม – มิถุนายน ให้ส่งภายในเดือน

กรกฎาคม ครั้งที่สองเป็นข้อมูลของเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 

 นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ยังได้ออกแบบระบบการน าส่งข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E–form) เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งรายงานตามแบบ บพอ .1 หรือ บพร .1 ผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนท่ี กรมพัฒนาพลงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ตาม

กฎกระทรวงฉบับใหม ่ โดยอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ท่ีหน่วยลูกค้า

สัมพันธ์ หรือศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.dede.go.th 

 บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดต้ังเครื่องจักรฯ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานเป็นประจ า

ทุกเดือน  ลงในแบบ บพอ .2 (ส าหรับอาคารควบคุม) และแบบ บพร .2 (ส าหรับโรงงานควบคุม) โดยเก็บข้อมูล

เหล่านั้นไว้ประจ าที่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมอย่างน้อย 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

 

**  ข้อมูลที่เป็นรายเดือนจะน ามาสรุปทุกๆ 6 เดือน  เพื่อส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

เนื้อหาของข้อมูลในแบบ บพอ.1   : 

 ข้อมูลท่ัวไปของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ซึ่งได้แก่ สถานท่ีต้ัง ระยะเวลาการท างาน ประเภท /กิจการ 

ของอาคารและโรงงาน เป็นต้น 

 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในอาคารควบคุม เช่น ในโรงแรม  ระบุจ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายในแต่ละเดือน   หรือ

ข้อมูลการผลิตส าหรับโรงงานควบคุม ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา เป็นต้น 

 ข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภทท่ีใช้ในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา 

 ข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานท่ี

เกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา 
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วิธีการส่งข้อมูลตามแบบ บพอ.1 และ แบบ บพร.1 เลือกส่งด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 ส่งด้วยตนเองที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งข้อมูล  

 ส่งทางโทรสาร โดยให้ถือว่าวันส่งโทรสารเป็นวันที่ส่งข้อมูล แต่ต้องส่งแบบฉบับจริงภายใน 7 วันนับแต่วันครบ

ก าหนดส่งข้อมูลตามกฎหมายก าหนด 

 ส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้ารหัสลับ (ปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ แต่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมสามารถส่งด้วยระบบ E-form เพื่อ

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีประกาศ ) 

 

** ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมต้องลงช่ือรับรองความถูกต้องของ

ข้อมูล ก่อนท่ีจะส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลรายเดือน  รวมท้ัง

รับรองความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลนั้นๆ ด้วย 
 

แบบฟอร์มส าหรับการส่งข้อมูลและการบันทึกข้อมูล (บพอ.1,บพอ.2 / บพร.1, บพร.2) สามารถขอรับได้ท่ีหน่วย

ลูกค้าสัมพันธ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทุกวันในเวลาราชการ   โทรศัพท์หมายเลข 

0 2226 2311 (4 คู่สายอัตโนมัติ) หรือ down load ได้ท่ี www.dede.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใดไม่ส่งข้อมูลการใช้พลังงานตามแบบ บพอ.1 หรือแบบ บพร.1 รวมท้ังไม่บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดต้ัง 

เคร่ืองจักรตามแบบ บพอ.2 หรือ แบบ บพร.2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
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4.3  การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 

      หน้าท่ีท่ีส าคัญของเจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็คือ “การก าหนด 

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน” การด าเนินการดังกล่าวจะน าท่านไปสู่ความส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
 

วัตถุประสงค์   : เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุสู่เป้าหมายตามข้อก าหนดในกฎหมาย  
 

ข้อก าหนด   :  

 เจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมต้องน ามาตรการอนุรักษ์พลังงาน  ท่ีได้จาก การตรวจสอบและวิเคราะห์

การใช้พลังงานมาก าหนดเป็นเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการอนุรักษ์

พลังงานท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานต้องส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุก 3 ปี 

 ในคร้ังแรกท่ีกฎกระทรวงการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับปรับปรุงใหม่มีผลใช้บังคับในวันท่ี 

29 เมษายน 2548 ต้องส่งรายงานการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานภายใน 1 ปี 
 

สาระส าคัญของกฎกระทรวงก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับใหม่ 

 กฎกระทรวงก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับเดิมได้แยกประกาศใช้บังคับเป็นสองฉบับคือ ของ

อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม กฎกระทรวงฉบับใหม่ได้ประกาศใช้รวมเป็นฉบับเดียว คือ “กฎกระทรวงว่า

ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบ

และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ .ศ. 

2547” 

 ลดขั้นตอนในการส่งรายงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จากเดิม 4 ขั้นตอน เหลือ 2 

ขั้นตอน 
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กฎกระทรวงฉบับเดิม           กฎกระทรวงฉบับใหม่ 
 

1. จัดท ารายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์               1. จัดท ารายงานก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

   การใช้พลังงานเบื้องต้น                                            

 

2. จัดท ารายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์                        ด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน 

   การใช้พลังงานโดยละเอียด    ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (ลงทุน) 

 

3. จัดท ารายงานก าหนดเป้าหมาย                              2. จัดท ารายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ 

   และแผนอนุรักษ์พลังงาน                                       การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  

               (รายงานผลไว้ใน บพร.1/บพอ.1) 

   ด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน                                     

   ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (ลงทุน)     

 

4. จัดท ารายงานตรวจสอบการปฏิบัติตาม                    

   เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน                          

 

 

 เดิมรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานท่ีต้องส่งให้กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุก 1 ปี ได้ยกเลิก แต่กฎกระทรวงฉบับใหม่ได้ก าหนดให้น าผลการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนแผนอนุรักษ์พลังงาน มารายงานผลไว้ใน แบบ บพอ .1 

หรือแบบ บพร.1 แล้วแต่กรณี โดยระยะเวลาให้เป็นไปตามระยะเวลาในการส่งแบบ บพอ.1 หรือแบบ บพร .1 ซึ่ง

จะต้องรายงานทุก 6 เดือน 

 กฎกระทรวงฉบับเดิมได้ก าหนดให้การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานและการจัดท าเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน ด าเนินการโดยท่ีปรึกษาท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส าหรับ

กฎกระทรวงฉบับใหม่ได้ยกเลิกแต่ระบุให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

 การจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ต้องแนบรายละเอียดข้อมูลและผลการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์ การใช้พลังงานของมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ในเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานมาด้วย  

 

** การจัดท ารายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 

แนบท้ายกฎกระทรวง ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะได้จัดท าเป็นข้อแนะน าเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินการต่อไป   
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การปรับข้ันตอนการด าเนินงานในการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเข้าสู่ขั้นตอนของกฎกระทรวงฉบับใหม่  

การด าเนินการจัดท าเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามขั้นตอนเดิมท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ เมื่อกฎกระทรวง

ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 เมษายน 2548 เป็นต้นไป การด าเนินการดังกล่าวจะต้องปรับเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ท้ังหมด ดังนี้  
 

 

  120 วัน    ภายใน 1 ปี 

 

 

   วันประกาศประกาศใน     วันที่กฎกระทรวงใหม่   ด าเนินการทุก 3 ปี 

   ราชกิจจานุเบกษา     มีผลใช้บังคับต้ังแต่ 

   เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2547    วันที่ 29 เมษายน 2548  

      

- ด าเนินการตามขั้นตอนในกฎกระทรวงฉบับเดิม        -  ด าเนินการตามขั้นตอนในกฎกระทรวงฉบับใหม่ 

 

การปรับข้ันตอนการด าเนินการเดิมเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ 
 

                  ข้ันตอนเดิม       ข้ันตอนใหม่ 
 

- ยังไม่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบ 

               และวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น 
 

- ส่งรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์ 

การใช้พลังงานเบื้องต้นแล้ว 
 

- ส่งรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์ 

การใช้พลังงานโดยละเอียดแล้ว 
 

- ส่งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแล้ว 
 

- ส่งรายงานการปฏิบัติตามเป้าหมาย 

               และแผนอนุรักษ์พลังงานแล้ว 

 

 

 

    

ผู้ใดไม่ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

ส่งเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวง 

 ฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ 

รายงานการปฏิบัติตามเป้าหมายและ

แผนอนุรักษ์พลังงาน ในบพอ.1./บพร.1 

ทุก 6 เดือน 
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4.4  การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  
 

วัตถุประสงค์   :  

เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานท่ีได้ด าเนินการตามโครงการต่างๆ ในแผนอนุรักษ์

พลังงาน 

ข้อก าหนด   :  

     ด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน และน าผลมารายงานไว้ในแบบ บพอ .1 หรือ

แบบ บพร.1 

    ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน ตามแบบ บพอ .1 หรือแบบ บพร.1 ประกอบด้วย 

      ชื่อมาตรการท่ีตรวจสอบ 

      ระยะเวลาตามแผน 

      ระยะเวลาที่ด าเนินการจริง 

      สถานภาพการด าเนินการ 

      การลงทุนท่ีระบุตามแผน 

      การลงทุนจริง 

      ผลการอนุรักษ์พลังงาน 

      ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 

      ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

    ผู้ใดไม่ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  

    ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 

 

 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ท่ี  หน่วยลูกค้าสัมพันธ์  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 0 226 2311 (4 คู่สายอัตโนมัติ)  

ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือทาง www.dede.go.th 

 

กลับหน้าเดิม 
<< BACK 

http://www.dede.go.th/
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/QC
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/Lampang/QC

