สรุปผูบริหาร
1. ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนการกํากับดูแล และสงเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สําหรับโรงงานควบคุมกลุมที่ 1

2. วันที่เสนอโครงการ กรกฎาคม 2554
3. หนวยงาน

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

4. สรุปโครงการโดยยอ
4.1 ที่มาและความสําคัญ
จากสถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลกในป พ.ศ. 2551 ซึ่งมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
ตามสถานการณของโลก และปญหาการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพและไมประหยัด ทําใหประเทศ
ไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศเปนจํานวนมากในการนําพลังงานเขามาใชในประเทศ รัฐจึงจําเปนตอง
ออกกฎหมายในเรื่ อ งการใช พ ลั ง งานอย า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น ในป พ.ศ. 2535 คื อ
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และไดมีการปรับปรุงแกไขมาตลอดตั้งแต
พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2550 ไดตราพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 ขึ้ น มา ซึ่ งมี ผ ลใช บั งคั บ ตั้ งแต วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2551 เป น ต น ไป โดยมอบหมายให ก รมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ พ ลังงาน (พพ.) เป น หนวยงานกํากับ ดูแล เพื่ อให โรงงาน/อาคารควบคุม
ประมาณ 5,500 กวาแหงปฏิบัติตามกฎหมายไดครบถวนและอยางถูกตอง รวมทั้ งใหการสงเสริมและ
สนับสนุนในการปฏิบัติตามกฎหมายและจากนโยบายดานพลังงานของประเทศ ไดกําหนดกลยุทธดานการ
อนุรักษพลังงาน ซึ่งมีมาตรการทั้งทางดานบริหาร สังคม และดานกฎหมายเพื่อการกํากับดูแลและสงเสริม
ให เกิ ด การใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด โดยมุ ง เน น เพิ่ ม ผลประหยั ด พลั ง งาน จาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสงเปนหลัก
สําหรับมาตรการดานกฎหมาย พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก็เปนวิธีการดําเนินงานหนึ่งที่จะผลักดันการอนุรักษพลังงานของประเทศ
ใหประสบผลสําร็จตามเปาหมาย ซึ่งไดกําหนดใหโรงงานควบคุมประมาณ 3,600 แหง ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยมีกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ ไดแก การแจงแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน การจัดทํารายงาน
การจัดการพลังงาน การดําเนินงานดังกลาว มีเอกสารขั้นตอนที่ตองตรวจสอบเปนจํานวนมาก กรมพัฒนา
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พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคของกฎหมายนั้น มีขีดจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่จะกํากับ ดูแล และสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม จากปญหาและอุปสรรคดังกลาว พพ. จึงไดจัดหาหนวยงานกลาง
โดยเปนหนวยงานที่ไมมุงหวังผลกําไรหรือหนวยงานอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับในดานการอนุรักษพลังงาน เพื่อ
ทําหนาที่กํากับดูแล ประสานงานกับหนวยงานของกระทรวงพลังงานในภูมิภาคตางๆ มาเปนเครื่องมือใน
การเข าไปผลั ก ดั น กํ ากั บ ดู แล ส งเสริม และสนั บ สนุ น ให โรงงานควบคุ ม มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ซึ่ ง
หน ว ยงานดั งกล าวจะได รับ การสนั บ สนุ น เป น ค าใช จายโดยขึ้ น อยู กั บ ผลสําเร็จในกิ จกรรมต างๆ ที่ ได
ดําเนินการ
4.2 วัตถุประสงคโครงการ
 เพื่อสรางเครือขายในการกํากับ ดูแล สงเสริมและสนับสนุนใหโรงงานควบคุมดําเนินงาน
ตามที่กฎหมายกําหนดไดอยางถูกตองครบถวนและตอเนื่อง
 เพื่อสงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลใหโรงงานควบคุม ดําเนินการอนุรักษพลังงานดวย
การจัดการพลังงานที่จะกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงได ตามนโยบาย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและอนุรักษพลังงาน รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดลอมภายในประเทศ
5. งบประมาณโครงการ
15.23 ลานบาท
6. ปริมาณงานที่ใหการสนับสนุน
ประกอบดวยโรงงานควบคุมที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จํานวนไมนอยกวา
925 แหง โดย พพ. จะมอบรายชื่อที่อยูของโรงงานควบคุมใหที่ ปรึกษาสภาฯ เพื่ อใช เปนขอมูลในการ
ประเมินคาใชจายในการขอรับการสนับสนุนตลอดจนอายุสัญญาสนับสนุน ทั้งนี้ พพ. อาจจะมอบจํานวน
โรงงานควบคุมเพิ่มเติมไดอีกตามความเหมาะสม แตคาใชจายที่เกิดขึ้นรวมทั้งหมดตองไมเกินวงเงินที่ทํา
สัญญาสนับสนุนกับ พพ.
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
12 เดือน นับแตวันลงนามในสัญญา
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8. ขอบเขตการดําเนินงาน
ที่ปรึกษาสภาฯ เปนตัวแทน พพ. และอยูภายใตการกํากับดูแลของ พพ. ในการบริหารงานให
โรงงานควบคุมดําเนินงานตามกฎหมายไดอยางครบถวน ถูกตอง และตอเนื่อง โดยตรวจสอบกิจกรรม
ตางๆ ของโรงงานควบคุมที่ตองสงให พพ. ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สําหรับโรงงานควบคุม
กลุมที่ 1 ประกอบดวยโรงงานควบคุมที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล จํานวนไม
นอยกวา 925 แหง โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
1. ที่ปรึกษาสภาฯ จะสํารวจสถานภาพและขอมูลหลักฐานของโรงงานที่อยูในขายเปนโรงงาน
ควบคุม ซึ่งยังไมไดขึ้นทะเบียนอยูในฐานขอมูลของ พพ. เพื่อนําเสนอ พพ. ดําเนินการตอไป
2. ที่ปรึกษาสภาฯ จะตรวจสอบสถานะภาพโรงงานควบคุมจากฐานขอมูลของ พพ. วาไดปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ครบถ ว นหรื อ ไม ห รื อ ยั ง คงสภาพเป น โรงงานควบคุ ม อยู ห รื อ ไม ตามรายชื่ อ โรงงานควบคุ ม ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจาก พพ. เพื่อวางแผนเขาเยี่ยมพบและจัดประชุม/สัมมนา โดยมุงเปาไปที่โรงงานควบคุมที่ยัง
ไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ใหครบถวนเปนลําดับแรก
3. ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัดประชุม/สัมมนา เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ไดแก การแจงแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบทางดานพลังงาน การดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ในการจัดการพลังงาน การจัดทํารายงาน
การจัดการพลังงาน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการที่จะดําเนินการไดเอง
ของโรงงานควบคุมใหกับผูบริหาร และทีมงานดานอนุรักษพลังงานรวมทั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานของ
โรงงานควบคุมอยางนอย 6 ครั้ง รวมแลวไมนอยกวา 900 คน โดยตองใหครอบคลุมโรงงานควบคุมที่
อยูในการดูแลไมนอยกวารอยละ 70 ของโรงงานควบคุมที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งตองประสานกับพลังงาน
จังหวัดที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมการสัมมนา โดยกอนการใหมีการจัดสัมมนาครั้งแรก ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัด
ใหมีการจัดสัมมนาเปดตัวโครงการ เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตางๆ ที่สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายได โดยที่ปรึกษาสภาฯ จะเสนอรูปแบบการจัดสัมมนาตอ พพ. เพื่อใหความเห็นชอบกอน
และจัดทํารายงานพรอมประเมินผลสําเร็จของการจัดประชุม/สัมมนาทุกครั้ง เพื่อเปนหลักฐานในการเบิก
คาใชจายโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 4 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญารับการสนับสนุน
4. ที่ปรึกษาสภาฯ จะติดตอเพื่อเขาเยี่ยมพบผูบริหารโรงงานควบคุม หรือคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานหรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมที่เห็นวามีความจําเปน โดยจะตองเสนอ
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แผนการเขาเยี่ยมตอ พพ. เพื่อใหความเห็นชอบกอนเขาเยี่ยม รวมทั้งตองประสานกับพลังงานจังหวัดที่
เกี่ ยวของเพื่ อเขารวมการเข าเยี่ ยมเพื่ อให คําปรึกษาแนะนํ าและผลัก ดั นให โรงงานควบคุ ม ปฏิบั ติ ต าม
พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให
ถูกตองและครบถวน ตลอดจนแนะนําแนวทางการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานและมาตรการการ
อนุรักษพลังงานตางๆ ในโรงงานควบคุม
5. ในการเขาเยี่ยมพบ ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัดทํารายงานผลการเขาเยี่ยมพบ รวมทั้งแบบประเมินที่
ใหโรงงานควบคุมประเมินผูเขาเยี่ยมพบ เพื่อใชประเมินทุกครั้งที่เขาไปใหคําปรึกษา โดยนําเสนอแบบ
ดังกลาวให พพ. พิจารณากอนเขาดําเนินการ ในการดําเนินการตามขอ 4. ที่ปรึกษาสภาฯ จะดําเนินการ
สงที ม ผู เชี่ ย วชาญเข าให คํ าปรึก ษาแนะนํ าแก ผู บ ริห ารหรือ คณะทํ างานด านการจัด การพลั งงาน หรื อ
ผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุม โดยทุกครั้งจะตองมีผูเชี่ยวชาญดานการจัดการพลังงาน หรือ
ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษพลังงานไฟฟา หรือผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษพลังงานความรอน จํานวน
อยางนอย 1 คน ดําเนินงานรวมกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือผูรับผิดชอบดานพลังงานของ
โรงงานควบคุม เพื่อศึกษาการใชพลังงานทั้งหมดของโรงงานควบคุม พรอมทั้งระดมสมองคนหาแนวทาง
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน หรือมาตรการอนุรักษพลังงานที่จะชวยใหลดการใชพลังงาน
ของโรงงานควบคุมลง
ทั้งนี้ พพ. อาจมอบหมายใหเขาพบผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของของโรงงานไดตามความเหมาะสม
หรือหากมีการรองขอจากโรงงานควบคุม โดยกอนการเขาพบตองจัดทําแผนการเขาพบและไดรับความ
เห็นชอบจาก พพ. กอน
6. ที่ปรึกษาสภาฯ จะติดตามสถานภาพความกาวหนาในการดําเนินการอนุรักษพลังงานตาม
กฎหมาย
7. ที่ปรึกษาสภาฯ จะติดตามหาหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สําหรับโรงงานควบคุมที่
ละเวนไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หรือขาดสภาพการเปนโรงงานควบคุมแลว
8. ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัดพิมพเอกสารเผยแพร/คูมือการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีรูปเลมสวยงาม
ขนาด A4 ปก 4 สีกระดาษอารตหนาไมนอยกวา 120 แกรม เนื้อในกระดาษปอนดหนาไมนอยกวา 100
แกรม เพื่อแจกใหกับผูเขารวมประชุม/สัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คูมือคําอธิบายพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จํานวน 1,000 เลม
(2) คูมือการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน จํานวน 1,000 เลม
(3) คูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
จํานวน 1,000 เลม
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(4) คูมือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานสําหรับผูตรวจสอบพลังงาน จํานวน
1,000 เลม
(5) แผนพับสําหรับแจงขาวสารตามขอ 9 ตามจํานวนโรงงานควบคุมที่อยูในการดูแล
9. ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัดสงแผนพับเพื่อแจงขาวสาร ประชาสัมพันธใหกับโรงงานควบคุมที่อยูใน
การดูแลอยางนอยทุกๆ 2 เดือน โดยมีสาระสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติตามกฏหมายตลอดจนการ
ติดตาม กระตุนเตือนลวงหนา และเรงรัดใหโรงงานควบคุมปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
10. ที่ ป รึก ษาสภาฯ จะจั ด ทํ ารายงานการวิเคราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั งงานของโรงงาน
ควบคุ ม (Feedback Report) ตามรูป แบบที่ พพ. กํ าหนด และวิ เคราะห กํ าหนดเป น Baseline การใช
พลังงานในป 2553
11. ที่ปรึกษาสภาฯ จะทําการศึกษาและวิเคราะหปญหา/อุปสรรคตลอดจนความเสี่ยงตางๆ ที่
เกิดขึ้นและเสนอแนวทางปรับปรุงวิธีการขั้นตอนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดตอไป
12. ที่ปรึกษาสภาฯ จะทําการประเมินผลความพึงพอใจของโรงงานควบคุมที่อยูในการดูแลของที่
ปรึกษาสภาฯ และทําการประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ภายใต พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบั บ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 พรอมสรุปผลการประเมิ นฯ และ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงขอบกพรองและจุดออน เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี โดยที่ปรึกษาสภาฯ จะ
นําเสนอแบบและวิธีการประเมินผล ให พพ. พิจารณาเห็นชอบกอนการดําเนินการ
13. ที่ ป รึ ก ษาสภาฯ จะช ว ย พพ. ในการพั ฒ นาหาแนวทางในการจั ด ส ง รายงานการจั ด
การพลั ง งานและติ ด ตามสถานภาพการจั ด การพลั ง งานของโรงงานควบคุ ม แต ล ะแห ง ทางไฟล
อิเล็คทรอนิคส (E-form) ตามวิธีการที่ พพ. กําหนด
14. ที่ปรึกษาสภาฯ จะดําเนินงานในเรื่องอื่นๆ ตามที่ พพ. มอบหมาย เพื่ อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการนี้
กิจกรรมตรวจผลการดําเนินงานตามกฎหมาย
1. ที่ปรึกษาสภาฯ จะดําเนินการตรวจผลการดําเนินงานของโรงงานควบคุม ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่ พพ. มอบหมายใหครบถวน ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่ พพ. กําหนด
ในกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมที่ 1 การตรวจการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
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(2) กิจกรรมที่ 2 การตรวจรายงานการจัดการพลังงาน ซึ่งในรายงานฯ ตองประกอบดวย
กิจกรรมยอยตามที่ระบุในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 ดังนี้
(2.1) การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
(2.2) การประเมินสภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
(2.3) การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน
(2.4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
(2.5) การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
(2.6) การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายแผน
อนุรักษพลังงาน
(2.7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(2.8) การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
(3) กิ จ กรรมที่ 3 การตรวจสอบและให การรับ รองรายงานการจัด การพลั งงานในฐานะผู
ตรวจสอบพลังงาน (ถามี)
(4) กิจกรรมที่ 4 การตรวจกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ พพ. มอบหมาย
2. นอกจากตรวจผลการดําเนินงานของโรงงานควบคุมดังกลาวขางตนแลว ที่ปรึกษาสภาฯ จะ
จัดทําบันทึกสรุปผลการตรวจ หนังสือแจงผลและอื่นๆ ตามที่ พพ. กําหนด เพื่อ พพ. จะใชในการพิจารณา
นําเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบจากผูบริหาร พพ. ตอไป รวมถึงการบันทึกผลการตรวจลงในฐานขอมูลตามที่
พพ. กําหนด และสแกนเอกสารเก็บไวในไฟลอิเล็คทรอนิคสตามวิธีการที่ พพ. กําหนด
3. กิจกรรมใดๆ ที่ยังไมมีแนวทางและหลักเกณฑการตรวจ ที่ปรึกษาสภาฯ จะเสนอแนวทางและ
หลักเกณฑ การตรวจให พพ. พิ จารณากอน สํ าหรับ หลักเกณฑ การตรวจสอบในกิจกรรมที่ มีอยูเดิม ก็
สามารถนําเสนอพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการตรวจใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นไดตามความเหมาะสม
4. ในกรณีผลการตรวจของที่ปรึกษามีขอสงสัย หรือมีการโตแยงจากผูเกี่ยวของ ที่ปรึกษาสภาฯ
จะใหผูชํานาญการดานพลังงานและผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงและนําเสนอขอเท็จจริงให พพ. พิจารณาและให
ถือผลตัดสินของ พพ. เปนอันสิ้นสุด
5. ในกรณีปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานของโรงงานควบคุม และปญหาอุปสรรคตางๆ
ตลอดจนความเสี่ยงตางๆ ในการดําเนินงานของ พพ. และผูเกี่ยวของ ที่ปรึกษาสภาฯ จะทําการรวบรวม
ประมวลและวิเคราะห เสนอแนะแนวทางปรับ ปรุงการดํ าเนิ น งานเพื่ อ ให เป น ไปตามเจตนารมณ ข อง
กฎหมายตอไป
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6. ที่ปรึกษาสภาฯ จะดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามกฎหมาย
รวมทั้ งให การสนั บ สนุ น การดําเนิน งานของ พพ. และโรงงานควบคุ ม เช น เป นผู จัดประชุม ที่ เกี่ ยวกั บ
กิจกรรมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบพลังงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ พพ. มอบหมาย
7. ที่ปรึกษาสภาฯ จะจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงานใหกับเจาหนาที่ของ
สกอ. ที่ เกี่ยวของกับ งานที่ ดําเนินการอยูต ามความเหมาะสม เพื่ อพัฒ นาและเพิ่ มประสิท ธิภ าพในการ
ทํางานของบุคลากรและรองรับภารกิจในอนาคตตอไป
9. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ
1. เพื่ อ ให เจ าของโรงงานควบคุ ม ตลอดจนผู ที่ เกี่ ย วข อ งได เข าใจถึ งแนวทางการดํ าเนิ น การ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมายฉบับนี้ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง ครบถวน
2. โรงงานควบคุมมีมาตรฐานในการดําเนินการจัดการพลังงานไดอยางถูกตอง สงผลตอการใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดการใชพลังงานของประเทศได
3. โรงงานควบคุมมีการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไดอยางตองเนื่องและยั่งยืน
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