
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๒) และมาตรา ๒๑ (๒) 

แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุ รักษพลังงาน พ .ศ .  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงงานควบคุม” หมายความวา โรงงานที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนโรงงาน

ควบคุมตามมาตรา ๘ 
“เจาของโรงงานควบคุม” หมายความรวมถึงผูรับผิดชอบในการบริหารโรงงาน 

ควบคุมดวย 
“อาคารควบคุม” หมายความวา อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนอาคาร

ควบคุมตามมาตรา ๑๘ 
“เจาของอาคารควบคุม” หมายความรวมถึงบุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคาร 

ควบคุมดวย 
 
ขอ ๒  ผูรับผิดชอบดานพลังงานตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางาน 

ในโรงงานหรืออาคารอยางนอยสามป โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของ
เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๒) เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตรหรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงาน 
ดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 

(๓) เปนผู สําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มี
วัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 



 ๒ 

(๔) เปนผู สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสหรือ 
การฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ 

(๕) เปนผูท่ีสอบไดตามเกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตาม (๑) หรือ (๒) 
ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๓  ผูรับผิดชอบดานพลังงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชพลังงาน

เปนระยะๆ 
(๒) ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงาน 
(๓) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน

ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม 

(๔) ชวยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของ
อธิบดีตามมาตรา ๑๐ 

 
ขอ ๔  เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบ 

ดานพลังงานประจําที่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเปน
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที โดยตองมีจํานวนและคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอยหนึ่งคน โดยตองมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใดตามขอ ๒  

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน 
ใหใชเครื่องวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตํ่ากวา 
สามพันกิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปร หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน 
จากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางรวมกัน ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงาน
ทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตํ่ากวาหกสิบลานเมกะจูล  

(๒) ในกรณีที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังตอไปนี้ ตองจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานไมนอยกวาสองคน โดยอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) 



 ๓ 

หรือ (๕) สําหรับผู รับผิดชอบดานพลังงานจํานวนที่เหลือตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด 
ตามขอ ๒  

 (ก) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน 
ใหใชเคร่ืองวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแตสามพัน
กิโลวัตตหรือสามพันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ 

 (ข) โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน
จากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่น จากผูจําหนายพลังงานหรือของตนเองอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางรวมกัน ต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงาน
ทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาต้ังแตหกสิบลานเมกะจูลขึ้นไป  

 
ขอ ๕  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบดานพลังงานพนจากหนาที่ อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) มีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงาน
โดยทันท ี

(๒) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานขึ้นแทนภายในเกาสิบวันนับแต วันที่
ผูรับผิดชอบดานพลังงานเดิมพนจากหนาที่ และแจงใหอธิบดีทราบโดยทันท ี

 
ขอ ๖  สําหรับโรงงานหรืออาคารที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตามขอ ๔ (๑) (ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ 
(๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี ้

กรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมตามวรรคหนึ่งยังมิไดจัดใหมี
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  

 
ขอ ๗  สําหรับโรงงานหรืออาคารที่ เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตามขอ ๔ (๒) (ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๑) (๒) หรือ 
(๓) อยูแลว ใหแจงใหอธิบดีทราบ และใหผู รับผิดชอบดานพลังงานดังกลาวเปนผูรับผิดชอบ 
ดานพลังงานตามกฎกระทรวงนี ้



 ๔ 

เมื่อไดแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม 
ตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนด 
 ในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แลวแจงใหอธิบดี
ทราบโดยทันท ี

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔)  
หรือ (๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ 
อาคารควบคุม ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดี 
มีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้ ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลาที่
อธิบดีอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันท ี

 
ขอ ๘  สําหรับโรงงานหรืออาคารท่ีเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

ตามขอ ๔ (๒) (ก) หรือ (ข) อยูกอนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมยังมิไดจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือ
เจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๑) และ (๒) 

 
ขอ ๙  สําหรับโรงงานหรืออาคารที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามขอ ๔ 

(๒) (ก) หรือ (ข) นับแตวันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังไมพนระยะเวลาสองปนับแต
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่เปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที กรณีที่ไมสามารถ
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕) ภายในระยะเวลาดังกลาวได 
โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม ใหเจาของโรงงานควบคุม
หรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการตามขอ ๗ (๒) 

 
ขอ ๑๐  กรณีท่ีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) หรือ (๕)  

พนจากหนาที่ภายในระยะเวลาสองปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ อันทําใหโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมนั้นมีผูรับผิดชอบดานพลังงานไมครบตามหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอ ๔ ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบถึงการพนจากหนาท่ีของ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานโดยทันที และดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) จัดใหมีผู รับผิดชอบดานพลังงานตามจํานวนและคุณสมบัติตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันท ี



 ๕ 

(๒) กรณีที่ไมสามารถจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๒ (๔) 
หรือ (๕) ภายในระยะเวลาตาม (๑) ได โดยไมใชความผิดของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของ
อาคารควบคุม ใหมีหนังสือชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกลาวตออธิบดี และใหอธิบดี 
มีอํานาจอนุมัติใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ทั้งนี้ ใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานนั้นภายในระยะเวลา 
ที่อธิบดีอนุมัติ แลวแจงใหอธิบดีทราบโดยทันที 

 
ขอ ๑๑  วิธีการแจงการแตงต้ังผู รับผิดชอบดานพลังงานพรอมทั้งเอกสารและ

หลักฐานประกอบการแจงตามกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
 

          ใหไว ณ วันที่         กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

 


