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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติ  หนาที่  และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

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

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงงานควบคุม”  หมายความวา  โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงานควบคุม

ตามมาตรา  ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม”  หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงานควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม”  หมายความวา  อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคารควบคุม

ตามมาตรา  ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม”  หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซ่ึงครอบครองอาคารควบคุมดวย 
ขอ ๒ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในโรงงานหรือ

อาคารอยางนอยสามป  โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุม 
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(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร  โดยมีผลงานดานการ

อนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงค

คลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๔) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือการฝกอบรม 

ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งจัดโดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม  (๑)   หรือ  (๒)   

ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๓ ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงาน 

เปนระยะ ๆ 

(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 

(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม

และอาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี 

ตามมาตรา  ๑๐ 

ขอ ๔ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจ าของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปน

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ  

ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน  โดยตองมีคุณสมบติัอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   
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 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติด ต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน   มีขนาดตํ่ากว า 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวาหกสิบลานเมกะจูล   

(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  ดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานไมนอยกวาสองคน  โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  
สําหรับผูรับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๒   

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผู จําหนายพลังงานใหใช
เค ร่ืองวัดไฟฟาหรือให ติด ต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน   มีขนาดต้ังแต 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรข้ึนไป  หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา  พลังงานความรอนจากไอน้ํา  
หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น  จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกัน  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปที่ผานมา  มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแตหกสิบลานเมกะจูลข้ึนไป   

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่  อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที 
(๒) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผู รับผิดชอบ 

ดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่  และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 
ขอ ๖ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๑)  (ก)  

หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว   
ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 
ตามกฎกระทรวงนี้ 
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กรณีที่ เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 

ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ขอ ๗ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  อยูแลว  

ใหแจงใหอธิบดีทราบ  และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผู รับผิดชอบดานพลังงาน 

ตามกฎกระทรวงนี้ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่ง  

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัด ใหมี ผู รับผิ ดชอบด านพลั งง านตามจํ านวนและคุณสมบั ติ ต ามที่ กํ าหนด   

ในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  แลวแจงใหอธิบดี

ทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  

(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ

ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม

หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจงให

อธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๘ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  

(ก)  หรือ  (ข)  อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ

อาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร

ควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๑)  และ  (๒) 
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ขอ ๙ สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ  ๔  (๒)  
(ก)  หรือ  (ข)  นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที  กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  ภายในระยะเวลาดังกลาวได  
โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม  ใหเจาของโรงงานควบคุม 
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ  ๗  (๒) 

ขอ ๑๐ กรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  (๕)  พนจาก
หนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  อันทําใหโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ  ๔  ใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานโดยทันที  และดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  (๔)  หรือ  
(๕)  ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  ได  โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม  ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี  และใหอธิบดีมีอํานาจอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้  ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่อธิบดีอนุมัติ  แลวแจง
ใหอธิบดีทราบโดยทันที 

ขอ ๑๑ วิธีการแจงการแตงต้ังผู รับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วรรณรัตน  ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๙  (๒)  และมาตรา  ๒๑  (๒)  
แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุมแตละแหง  ตลอดจนกําหนดคุณสมบัติและหนาท่ีของผูรับผิดชอบดานพลังงาน   
เพ่ือประโยชนในการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


