ระเบียบปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :
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1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ของอาคาร/โรงงานควบคุม
2. เพื่อให้ เกิดการดาเนินการอนุรักษ์ พลังงานเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบตั ิงานฉบับนี ้ครอบคลุมอาคารและโรงงานที่อยูใ่ นข่ายควบคุมทัว่ ประเทศ
3.

ความรั บผิดชอบ
สานักกากับและอนุรักษ์ พลังงาน

4.

เอกสารอ้ างอิง
4.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535
4.2 พระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538
4.3 พระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540

5.

คาจากัดความ
5.1 อาคาร/โรงงานควบคุม หมายถึง อาคารหรื อโรงงานที่ต้องมีลกั ษณะการใช้ พลังงานอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
5.1.1 อาคารหรื อโรงงานหลังเดียวหรื อหลายหลังภายใต้ เลขที่บ้านเดียวกันที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ผู้จาหน่ายให้ ใช้ เครื่ องวัดไฟฟ้า หรื อให้ ติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรื อหลายชุดรวมกัน
มีขนาดตังแต่
้ หนึ่งพันกิโลวัตต์ (1,000 kW) หรื อหนึง่ พันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบห้ ากิโลโวลท์แอมแปร์ (1,175 kVA)
ขึ ้นไป
5.1.2 อาคารหรื อโรงงานหลังเดียวหรื อหลายหลังภายใต้ เลขที่บ้านเดียวกันที่ใช้ ไฟฟ้าจากระบบ
ของผู้จาหน่าย ความร้ อนจากไอน ้าจากผู้จาหน่ายหรื อพลังงานสิ ้นเปลืองอื่นจากผู้จาหน่ายหรื อ
ของตนเองอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อรวมกันตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ของปี ที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทังหมดเที
้
ยบเท่าพลังงานไฟฟ้าตังแต่
้ ยี่สิบล้ านเมกะจูล ขึ ้นไป
โดยการคานวณปริมาณการใช้ พลังงานตามข้ อ 5.1.2 ให้ เป็ นไปตามมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538 และมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540
ทังนี
้ ้ ความในมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 มิให้ ใช้ บงั คับกับ
อาคารที่ใช้ เป็ นพระที่นงั่ หรื อพระราชวัง อาคารที่ทาการสถานทูต หรื อสถานกงสุลต่างประเทศ อาคารที่ทาการขององค์กรระหว่าง
ประเทศหรื อที่ทาการของหน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ โบราณสถาน วัดวาอาราม
หรื ออาคารต่างๆ ที่ใช้ เพื่อการศาสนา ซึง่ มีกฎหมายควบคุมการก่อสร้ างไว้ แล้ วโดยเฉพาะ
พระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 12 ธันวาคม 2538 และพระราช
กฤษฎีกากาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2540 ดังนัน้ อาคาร/โรงงานที่มีลกั ษณะการ
ใช้ พลังงานตามเกณฑ์ที่กาหนดหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วจะมีสถานะเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุมโดย
ทันที

ระเบียบปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :
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5.2 พรบ.ฯ
หมายถึง พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535
กฎกระทรวงฯ หมายถึง กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และ กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติ หน้ าที่ และจานวนของ
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน พ.ศ. 2552
พพ.
หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
อพพ. หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
กกอ.
หมายถึง สานักกากับและอนุรักษ์ พลังงาน
ผกอ. หมายถึง ผู้อานวยการสานักกากับและอนุรักษ์ พลังงาน
อพ. 1
หมายถึง กลุม่ กากับการอนุรักษ์ พลังงาน 1
อพ. 2
หมายถึง กลุม่ กากับการอนุรักษ์ พลังงาน 2
วช.
หมายถึง กลุม่ วิชาการ
หวช. หมายถึง หัวหน้ ากลุม่ วิชาการ
บท.
หมายถึง ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สกอ.
สบก. หมายถึง สานักบริหารงานกลาง
ศสข. หมายถึง ศูนย์สารสนเทศข้ อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
ACs.
หมายถึง ที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants)
การไฟฟ้า หมายถึง การไฟฟ้านครหลวงหรื อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รง. 4
หมายถึง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
กนอ.
หมายถึง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แบบ กนอ. หมายถึง ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

ระเบียบปฏิบัตงิ าน
หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :
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6. แผนผังการปฏิบัตงิ าน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ปฏิบตั ิ

กิจกรรม
1. สารวจตรวจสอบอาคาร/
โรงงานที่อยูใ่ นข่ายควบคุม

ระยะเวลา
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
ยังไม่ได้ - การไฟฟ้าฯ หรื อ
กาหนด ผู้ผลิตผู้จาหน่าย
พลังงาน
- การนิคม
อุตสาหกรรมฯ
- การไฟฟ้าฯ หรื อ 2. ตรวจสอบข้ อมูลโรงงาน/
ยังไม่ได้ - การไฟฟ้าฯ หรื อ
ผู้ผลิตผู้จาหน่าย อาคาร
กาหนด ผู้ผลิตผู้จาหน่าย
พลังงาน
พลังงาน
- การนิคม
- การนิคม
อุตสาหกรรมฯ
อุตสาหกรรมฯ
ผู้ปฏิบตั ิ
3. แจ้ งอาคาร/โรงงานให้ สง่
ยังไม่ได้ อาคาร/โรงงาน
ข้ อมูลเพื่อวินิจฉัยฯ
กาหนด
อาคาร/โรงงาน
4. ส่งข้ อมูลฯ เพื่อการวินิจฉัย ยังไม่ได้ อาคาร/โรงงาน
การเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม กาหนด

อาคาร/โรงงาน

อาคาร/โรงงานส่งข้ อมูลมาที่
วช. หรื อ บท.

1 วัน

- วช.
- บท.

ผู้ปฏิบตั ิ

5. รับข้ อมูลการวินิจฉัยฯ จาก
อาคาร/โรงงาน

1 วัน

อาคาร/โรงงาน

เอกสารเกี่ยวข้ อง
- ยังไม่ได้ กาหนด

- ข้ อมูลการตรวจสอบจากการไฟฟ้าฯ หรื อผู้ผลิตผู้
จาหน่ายพลังงาน หรื อการนิคมอุตสาหกรรมฯ

- หนังสือแจ้ งการส่งเรื่ องวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/
โรงงานควบคุม
- แบบข้ อมูลของอาคาร/โรงงานเพื่อการวินิจฉัยการ
เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการเป็ นนิติบคุ คล
โดยกระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่
วันที่ พพ. ได้ รับเอกสาร
- สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(รง. 4) หรื อสาเนาใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม
- สาเนาหนังสือจากการไฟฟ้าที่แสดง/รับรองขนาด
เครื่ องวัดไฟฟ้าและขนาดหม้ อแปลงที่ได้ รับอนุมตั ิให้
ติดตังที
้ ่อาคาร/โรงงาน
- สาเนาบิลค่าไฟฟ้าและ/หรื อค่าพลังงานสิ ้นเปลือง
- เช่นเดียวกับกิจกรรมส่งข้ อมูลฯ เพื่อการวินิจฉัยการ
เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
- เช่นเดียวกับกิจกรรมส่งข้ อมูลฯ เพื่อการวินิจฉัยการ
เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
- แบบฟอร์ มรับเอกสารประกอบการวินิจฉัยการเป็ น
อาคาร/โรงงานควบคุม

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

ระเบียบปฏิบัตงิ าน
หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ปฏิบตั ิ

กิจกรรม
6. บันทึกข้ อมูลเบื ้องต้ น

ผู้ปฏิบตั ิ

7. ตรวจสอบความครบถ้ วน/
ถูกต้ อง
8. จัดส่งเอกสาร/ข้ อมูลเพิ่มเติม
9. สรุปผลและขออนุมตั ิ

ผู้ปฏิบตั ิ
ผู้ปฏิบตั ิ

บท.
เจ้ าหน้ าที่กลุม่
บริหารงานทัว่ ไป

10. ผกอ. พิจารณาเห็นชอบ
และลงนาม
11. ส่งหนังสือแจ้ งผลการ
วินิจฉัยฯ

อาคาร/โรงงาน
ควบคุม
ผู้ปฏิบตั ิ

12. รับทราบผลการวินิจฉัย

ผู้ปฏิบตั ิ

14. จัดทาสรุปผลประจาเดือน

13. บันทึกแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องและ
update ฐานข้ อมูล

ระยะเวลา

ผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
อาคาร/โรงงาน
อาคาร/โรงงาน

1 วัน

1 วัน
1 วัน

1 วัน

อาคาร/โรงงาน
- วช.
- หวช.

- ผกอ.
- หบท.
สบก.

อาคาร/โรงงาน
ควบคุม
- หวช.
- ศสข.
- อพ.1
- อพ.2
วช.
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เอกสารเกี่ยวข้ อง
- เช่นเดียวกับกิจกรรมส่งข้ อมูลฯ เพื่อการวินิจฉัยการ
เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
- เช่นเดียวกับกิจกรรมส่งข้ อมูลฯ เพื่อการวินิจฉัยการ
เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
เอกสารหรื อข้ อมูลที่ต้องส่งเพิ่มเติม
- ข้ อมูลฯ เพื่อการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงาน
ควบคุม
- แบบฟอร์ มรับเอกสารประกอบการวินิจฉัยการเป็ น
อาคาร/โรงงานควบคุม
- แบบสรุปวินิจฉัยอาคาร/โรงงานควบคุม
- บันทึกข้ อความ เรื่ อง วินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงาน
ควบคุม
- ข้ อมูลฯ เพื่อการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงาน
ควบคุม
- หนังสือแจ้ งการดาเนินการอนุรักษ์ พลังงานของ
เจ้ าของอาคาร/โรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ.ฯ
- พ.ร.บ.ฯ
- กฎกระทรวงฯ
เช่นเดียวกับกิจกรรมจัดทาเอกสารชุดงานเสนอ ผกอ.
หนังสือแจ้ งการดาเนินการอนุรักษ์ พลังงานของเจ้ าของ
อาคาร/โรงงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 (หนังสือแจ้ งผลการ
วินิจฉัยฯ)
เช่นเดียวกับกิจกรรมส่งหนังสือแจ้ งผลการวินิจฉัยฯ
- สาเนาบันทึกข้ อความ
- สาเนาแบบสรุปวินิจฉัยอาคาร/โรงงานควบคุม
- สาเนาหนังสือแจ้ งผลการวินิจฉัยฯ
- เอกสารชุดงาน (ต้ นฉบับ) สาหรับอาคารควบคุม
ข้ อมูลสรุปผลการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงาน
ควบคุม

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

ระเบียบปฏิบัตงิ าน
หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :

ระยะเวลารวม 6 วัน

กระบวนงาน
ระยะ
เวลา

อาคาร / โรงงาน

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

บท.

เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติ พพ.

ผู้จาหน่ ายพลังงาน
/ การนิคม
อุตสาหกรรม

1. สารวจตรวจสอบอาคาร/

2. ตรวจสอบข้ อมูล

โรงงานที่อยูใ่ นข่ายควบคุม

4. ส่งข้ อมูลฯ เพื่อวินิจฉัยการ

3. แจ้ งอาคาร/โรงงานให้

เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

อาคาร/โรงงานส่ง
ข้ อมูลมาที่ วช.

ส่งข้ อมูลเพื่อวินิจฉัยฯ

ไม่ใช่

ลงรับเอกสาร

ลงรับเอกสาร

ใช่

5. รับข้ อมูลการวินิจฉัยฯ
จากอาคาร/โรงงาน

6. บันทึกข้ อมูลเบื ้องต้ น
ไม่ครบถ้ วน/ไม่ถกู ต้ อง

8. จัดส่งเอกสาร/ข้ อ

7. ตรวจสอบความ
ครบถ้ วน/ถูกต้ อง

มูลฯ เพิ่มเติม

ครบถ้ วน/ถูกต้ อง

อนุมตั ิ

10. ผกอ. พิจารณา

9. สรุปผลและขออนุมตั ิ
ยังไม่อนุมตั ิ

เห็นชอบและลงนาม

12. รับทราบผล
การวินิจฉัยฯ
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11. ส่งหนังสือแจ้ ง
ผลการวินิจฉัยฯ

13. บันทึกแจ้ งผู้เกี่ยวข้ อง
และ update ฐานข้ อมูล

14. จัดทาสรุปผล
ประจาเดือน

อาคาร/โรงงาน

ระเบียบปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :
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7. รายละเอียดการดาเนินงาน
ขัน้ ตอนที่ 1 สารวจตรวจสอบอาคาร/โรงงานที่อยูใ่ นข่ายควบคุม
เจ้ าหน้ าที่ พพ. สารวจตรวจสอบอาคาร/โรงงานที่อยูใ่ นข่ายควบคุม เพื่อแจ้ งให้ อาคาร/โรงงานนันทราบและส่
้
งข้ อมูล
เพื่อทาการวินิจฉัยฯ โดยวิธีการ เช่น ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ หรื อผู้ผลิตผู้จาหน่ายพลังงานในพื ้นที่ หรื อ
ตรวจสอบรายชื่อโรงงานพร้ อมข้ อมูลการติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าและเครื่ องวัดไฟฟ้า
จากการนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนที่ 2 ตรวจสอบข้ อมูลอาคาร/โรงงาน
การไฟฟ้าหรื อบริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ ไฟฟ้าของอาคาร/โรงงาน หรื อ
การนิคมอุตสาหกรรมตรวจสอบรายชื่อโรงงานพร้ อมข้ อมูลการติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าและเครื่ องวัดไฟฟ้า
และแจ้ งข้ อมูลกลับมายัง พพ.
ขัน้ ตอนที่ 3 แจ้ งอาคาร/โรงงานให้ สง่ ข้ อมูลฯ เพื่อวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
พพ. มีหนังสือแจ้ งการเข้ าข่ายการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ.ฯ ให้ อาคาร/โรงงานทราบ เพื่อให้ ดาเนินการ
ส่งข้ อมูลการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
ขัน้ ตอนที่ 4 ส่งข้ อมูลฯ เพื่อวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
อาคาร/โรงงานส่งแบบข้ อมูลของอาคาร/โรงงานเพื่อการวินิจฉัยฯ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไป ข้ อมูลการใช้ พลังงาน
พร้ อมเอกสารประกอบ (ข้ อ 7.2) มายัง พพ. ด้ วยช่องทางต่อไปนี ้
4.1 ไปรษณีย์ โดยจ่าหน้ าซองถึง “สานักกากับและอนุรักษ์ พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์ พลังงาน เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริ ย์ศกึ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” และวงเล็บมุม
ซองว่า “วินิจฉัยอาคาร/โรงงานควบคุม”
4.2 ส่งด้ วยตนเอง ที่กลุม่ วิชาการและส่งเสริมประสิทธิภาพ สานักกากับและอนุรักษ์ พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน อาคาร 8 ชัน้ 2 ในวันและเวลาราชการ
4.3 กรณีมีเหตุจาเป็ น ที่อาคาร/โรงงานไม่สามารถดาเนินการตาม (ข้ อ 4.1 และ 4.2) ได้ อาคาร/โรงงานสามารถส่ง
เอกสารทังหมดทางโทรสาร
้
(FAX.) หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ โดยอนุโลม ทังนี
้ ้ ต้ องมีตราประทับของบริษัทหรื อ
หน่วยงานพร้ อมผู้มีอานาจลงนามหรื อผู้ที่ได้ รับมอบอานาจลงลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกหน้ าเพื่อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
4.3.1 ทางโทรสารที่หมายเลข 0 2226 3943
4.3.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ dedeoss@dede.go.th
ขัน้ ตอนที่ 5 รับข้ อมูลการวินิจฉัยฯ จากอาคาร/โรงงาน
กรณีสง่ ข้ อมูลมาที่ วช. : รับข้ อมูลการวินิจฉัยฯ จากอาคาร/โรงงาน ลงรับในหนังสือรับเอกสาร
(ลงชื่อผู้สง่ ชื่อผู้รับ เลขที่รับ วันที่รับ เวลาที่รับ) จากนันส่
้ งข้ อมูลให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิดาเนินการ
กรณีไม่ได้ สง่ ข้ อมูลมาที่ วช. : กลุม่ บริหารงานทัว่ ไป พพ. ลงรับเอกสารแล้ วส่งมายัง บท. สกอ. ลงรับในหนังสือรับ
เอกสารแล้ วส่งมาที่ วช. เพื่อดาเนินการ (ระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน)

ระเบียบปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :
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ขัน้ ตอนที่ 6 บันทึกข้ อมูลฯ เบื ้องต้ น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิบนั ทึกข้ อมูลเบื ้องต้ น เช่น วันที่รับ ชื่อนิติบคุ คล ชื่อผู้ประสานงาน ลงในฐานข้ อมูลอนุรักษ์ พลังงาน
ขัน้ ตอนที่ 7 ตรวจสอบความครบถ้ วนและความถูกต้ องของข้ อมูลฯ
7.1 ขนาดของเครื่ องวัดไฟฟ้าหรื อขนาดรวมของหม้ อแปลงไฟฟ้า หรื อข้ อมูลการใช้ พลังงานในรอบปี ที่ผ่านมา ต้ อง
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในพระราชกฤษฎีกากาหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 (สาหรับอาคารควบคุม) และพระราชกฤษฎีกา
กาหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 (สาหรับโรงงานควบคุม)
7.2 เอกสารประกอบการวินิจฉัยฯ ต้ องมีความครบถ้ วนและถูกต้ อง ได้ แก่
7.2.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริษัทจากัด ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วนั ที่ยื่นแบบข้ อมูล
ของอาคาร/โรงงานเพื่อการวินิจฉัยฯ
7.2.2 หนังสือจากการไฟฟ้าฯ หรื อผู้ผลิตผู้จาหน่ายพลังงาน ที่แสดงหรื อรับรองขนาดหม้ อแปลงและ
เครื่ องวัดไฟฟ้า ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ติดตังพร้
้ อมระบุวนั ที่อนุมตั ิให้ ติดตังหรื
้ อวันที่เริ่ มจ่ายกระแสไฟฟ้า
7.2.3 สาเนาบิลเรี ยกเก็บค่าไฟฟ้าและ/หรื อสาเนาบิลค่าพลังงานความร้ อนจากไอน ้าและสาเนาบิลค่าพลังงาน
สิ ้นเปลือง เช่น แอลพีจี ก๊ าซธรรมชาติ น ้ามันเตา ถ่านหิน (ถ้ ามี) ของแต่ละเดือนในรอบปี ที่ผ่านมา โดยนับย้ อนหลังจากเดือนที่ สง่
แบบข้ อมูลของอาคาร/โรงงานเพื่อการวินิจฉัยฯ
7.2.4 สาเนาหนังสือรับรองบ้ านเลขที่ หรื อสาเนาทะเบียนบ้ านแสดงความเป็ นเจ้ าของบ้ านเลขที่ หรื อสาเนา
สัญญาเช่าอาคาร (สาหรับอาคาร)
7.2.5 สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ทุกแผ่น หรื อใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.) (สาหรับโรงงาน)
ขัน้ ตอนที่ 8 จัดส่งเอกสาร/ข้ อมูลเพิ่มเติม
กรณีเอกสารประกอบไม่ครบถ้ วนและ/หรื อไม่ถกู ต้ อง ให้ ติดต่อไปยังผู้ประสานงานอาคาร/โรงงาน
เพื่อขอเอกสาร/ข้ อมูลเพิ่มเติม
8.1 หากเป็ นเอกสารที่อาคาร/โรงงานต้ องติดต่อหน่วยงานภายนอก ต้ องส่งภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการติดต่อ
จาก พพ.
8.2 หากเป็ นเอกสารภายในของอาคาร/โรงงาน ต้ องส่งภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับการติดต่อจาก พพ. หากพ้ น
กาหนด 3 วัน พพ. จะมีหนังสือไปยังอาคาร/โรงงานเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ซึง่ อาคาร/โรงงานจะต้ องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาภายใน 15 วัน และหากพ้ นกาหนดดังกล่าว พพ. จะส่งเอกสารทังหมดคื
้
น
ขัน้ ตอนที่ 9 สรุปผลและขออนุมตั ิ
9.1 จัดทาชุดสรุปและเอกสารประกอบการนาเสนอ ผกอ. พิจารณาเห็นชอบการเป็ นหรื อไม่เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
และลงนามในหนังสือแจ้ งอาคาร/โรงงาน ส่วนเอกสารชุดสรุปประกอบด้ วย
9.1.1 หนังสือบันทึกข้ อความ เรื่ อง วินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
9.1.2 แบบสรุปข้ อมูลการวินิจฉัยอาคาร/โรงงานควบคุม
9.1.3 หนังสือลงนามแจ้ งอาคาร/โรงงาน พร้ อมสาเนาจานวน 3 ชุด

ระเบียบปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :
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9.1.4 แบบฟอร์ มรับเอกสารประกอบการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
9.1.5 แบบข้ อมูลของอาคาร/โรงงานเพื่อการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
9.1.6 เอกสารประกอบการวินิจฉัยฯ (ข้ อ 7.2)
9.2 การกาหนดหมายเลขประจาอาคารและโรงงานควบคุม (TSIC-ID) พิจารณาจาก
9.2.1 รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท แนบท้ ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรื อรายละเอียดการ
ประกอบกิจการในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรื อใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(แบบ กนอ.) หรื อจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
9.2.2 นาวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการมาทาการจัดประเภทของอาคาร/โรงงาน โดยใช้ คมู่ ือการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2515 เป็ นแนวทางในการจัดกลุม่
(TSIC) โรงงานหรื ออาคารดังกล่าว
9.2.3 สาหรับหมายเลข (ID) ประจาอาคารหรื อโรงงานนัน้ จะเรี ยงลาดับตามการวินิจฉัยก่อนหลัง
หมายเหตุ

- TSIC-ID (Thailand Standard Industrial Classification - Identification) คือ
หมายเลขประจาอาคาร/โรงงานควบคุม ที่กาหนดโดย พพ.

ขัน้ ตอนที่ 10 ผกอ. พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือแจ้ งผลการวินิจฉัยฯ
กรณี ผกอ. อนุมตั ิ : ผกอ. พิจารณาเห็นชอบและลงนามในหนังสือแจ้ งผลการวินิจฉัยการเป็ นหรื อ
ไม่เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
กรณี ผกอ. ยังไม่อนุมตั ิ : พบข้ อผิดพลาดในการจัดทาเอกสารชุดสรุป จะส่งกลับมาให้ วช. ดาเนินการตรวจสอบและ
แก้ ไข และเสนอใหม่
ขัน้ ตอนที่ 11 ส่งหนังสือแจ้ งผลการวินิจฉัยฯ ให้ อาคาร/โรงงานควบคุม
กลุม่ บริหารงานทัว่ ไป พพ. รับเอกสารชุดสรุปพร้ อมออกเลขที่หนังสือ และนาส่งอาคาร/โรงงานควบคุม
ส่วนเอกสารชุดสรุปทังหมดน
้
าส่งคืน วช.
ขัน้ ตอนที่ 12 รับทราบผลการวินิจฉัยฯ
อาคาร/โรงงานรับทราบผลการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม
กรณี เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม : จะแจ้ งให้ ทราบวันที่เริ่มเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม หน้ าที่ของเจ้ าของอาคาร/
โรงงานควบคุมที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหมายเลข (TSIC-ID) ประจาอาคาร/โรงงานควบคุม
กรณี ไม่เป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม : จะแจ้ งให้ ทราบว่าไม่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535
ขัน้ ตอนที่ 13 บันทึก แจ้ งผู้เกี่ยวข้ องและ Update ฐานข้ อมูล
13.1 จัดทาสาเนาประกอบด้ วย (ข้ อ 9.1.1 - 9.1.3) จานวน 1 ชุด เพื่อส่งไปให้ อพ. 1 (อาคาร)
และ อพ. 2 (โรงงาน) จัดสรรให้ อยูใ่ นความดูแลของ ACs ต่อไป
13.2 บันทึกข้ อมูลการอนุมตั ิและหนังสือแจ้ งผลการวินิจฉัยฯ ลงในฐานข้ อมูลอนุรักษ์ พลังงาน

ระเบียบปฏิบัตงิ าน

เลขที่เอกสาร : G5-DE5-P5.3.1

หน่ วยงาน : กองกากับและอนุรักษ์ พลังงาน (กกอ.)

วันที่ประกาศใช้ : 29 เม.ย.53
แก้ ไขครั ง้ ที่ : 0

เรื่อง : การวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุม

หน้ าที่ :
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ขัน้ ตอนที่ 14 จัดทาสรุปผลประจาเดือน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิจดั ทาสรุปผลการวินิจฉัยการเป็ นอาคาร/โรงงานควบคุมประจาเดือนตามแบบฟอร์ มการสรุปผลการ
วินิจฉัยฯ
8. ตารางบันทึก
ลาดับ

ชื่อเอกสาร

หมายเลข
เอกสาร

1

แบบฟอร์ มวินิจฉัยการ
เป็ นอาคาร/โรงงาน
ควบคุม

2

หนังสือแจ้ งการอานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535
ของอาคาร/โรงงาน
ควบคุม

หน่วยงานที่
จัดเก็บ
กกอ.

กกอ.

ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
จัดเก็บ
5 ปี
- เอกสาร
- สแกน
- เรี ยงตาม
Lot No.
5 ปี
- เอกสาร
- สแกน
- เรี ยงตาม
Lot No.

วิธีการ
ทาลาย
Re-use

ผู้อนุมตั ิ
ทาลาย
อพพ.

Re-use

อพพ.

9. ประวัตกิ ารแก้ ไขเอกสาร
แก้ ไขครัง้ ที่

วันที่แก้ ไข

รายละเอียดการแก้ ไข

ผู้ขอแก้ ไข

