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(ESCO) มาดําเนินการ โดยการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่อาคารภาคเอกชน และ
ประชาชนในด้านอนุรักษ์พลังงาน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาคารควบคุมภาครัฐในปี 2555 ประกอบด้วย อาคาร
สํานักงาน 485 แห่ง อาคารสถานศึกษา 180 แห่ง อาคารโรงพยาบาล 139 แห่ง และอาคารประเภทอ่ืนๆ 19 
แห่ง รวมทั้งสิน้ 823 แห่ง และดําเนินงานในรูปแบบธุรกิจจัดการพลังงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ กฟน. 
หรือ กฟภ. โดยผู้ดําเนินการธุรกิจจัดการพลังงานจะให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร ต้ังแต่การ
สํารวจ ตรวจสอบและวิเคราะห์เพ่ือกําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการลงทุน รวมทั้ง ออกแบบ การหา
แหล่งเงินทุน การควบคุมการติดต้ัง และการติดตามประเมินผล ทั้งน้ี กฟน. และ กฟภ. จะนําค่าไฟฟ้าในส่วนที่
ลดลงมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการพลังงานและค่าอุปกรณ์ โดยอาคารควบคุม ภาครัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมจากค่าไฟฟ้าเดิม 

4. การดําเนินการ โดย 1) พพ. เป็นผู้ประสานงาน ให้คําปรึกษา และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับ 
กฟน. กฟภ. และอาคารควบคุมภาครัฐ 2) ทีมงาน กฟน. หรือ กฟภ. และ อาคารควบคุมภาครัฐร่วมกัน
ดําเนินการ โดยการสํารวจ ออกแบบ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน โดยการกําหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ 
(Spec) และคดัเลือกผู้ผลิต/ผู้จําหน่าย (Supplier) โดยการจัดทําสัญญาการจัดการพลังงาน โดยการควบคุมการ
ติดต้ังอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งาน และโดยการตรวจประเมินผลการจัดการพลังงาน 3) กฟน. หรือ กฟภ. 
และอาคารควบคุมภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันติดต่อแหล่งเงินทุน (Bank & ESCO Fund) เพ่ือขอกู้เงิน 
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกแบบ การติดต้ังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การรับประกัน และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ 4) กฟน. หรือ กฟภ. เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและค่าจัดการพลังงานจากอาคารควบคุมภาครัฐ ที่
เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 800 แห่ง 5) อาคารควบคุมภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ จา่ยเงินค่าไฟฟ้า และค่าจัด
การพลังงานให้แก่ กฟน. หรือ กฟภ. และ 6) พพ. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการใช้พลังงาน ในอาคาร
ควบคุมภาครัฐและรายงานให้ สนพ. เป็นประจําทุก 3 เดือน เพ่ือสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 

5. พพ. ได้จัดทําโครงการนําร่องการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย โดย พพ. 
และ กฟภ. ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) (ลงนาม เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2554) และรว่มกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดําเนินโครงการนําร่องบริหารจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย 
 
มติของท่ีประชุม 

1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพลังงานดําเนินโครงการบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานใน
อาคารควบคุมภาครัฐ ตามรายละเอียดของการดําเนินโครงการฯ ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เสนอ โดยให้ดําเนินการโครงการนําร่อง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

2. ให้ พพ. ประสานกระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่พิจารณาหลกัเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกคา่ใช้จ่ายให้อาคารควบคุมภาครัฐสามารถนําคา่ไฟฟ้าทีล่ดลงจากการประหยัดพลงังาน 
มาเป็นคา่ใช้จ่ายในการลงทุนและบริหารจัดการได้ 

3. ให้ พพ. ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการใช้พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐและรายงานให้
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นประจําทุก 3 เดือน เพ่ือสรุปเสนอ กพช. เพ่ือทราบต่อไป 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ท่ีมา : http://www.eppo.go.th/nepc/kpc/kpc-140htm 
  



Date: Saturday, June 30, 2018 - 17:45

อวยพรปีใหมท่า่นผูบ้ญัชาการทหารเรอื และหารอืความรว่มมอืดา้นวชิาการ ดา้นพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลงังาน
Tue, 01/16/2018 - 17:55  |  พชิญา หา้หยงั 

เมื�อวนัที� 10 มกราคม 2561 ณ กองบญัชาการ กองทพัเรอื นายเอกชยั เลาหะสราญ ที�ปรกึษาดา้นพลงังาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ได ้
เขา้พบ ทา่นพลเรอืเอก นรสิ ประทมุสวุรรณ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื และนางเกสรา ประทมุสวุรรณ นายกสมาคมภรยิาทหารเรอื เนื�องในโอกาสอวยพรวนัปี
ใหม ่และเพื�อหารอืการดําเนนิโครงการความรว่มมอืดา้นวชิาการ ดา้นพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ในเบื�องตน้จะนัดประชมุหารอืกบัหน่วยงานใน
สงักดักองทพัเรอืที�อยูใ่นพื�นที�ภาคใตอ้กีครั �งโดยเร็วที�สดุ  โดยฐานทพัเรอืพังงา ทพัเรอืภาคที� 3 รับผดิชอบพื�นที�จังหวดัตรัง ฝั�งอนัดามนั และฐานทพัเรอื
สงขลา ทพัเรอืภาคที� 2 รับผดิชอบพื�นที�จังหวดัสงขลา ฝั�งอา่วไทย  โดยผลการหารอืเบื�องตน้ ทา่นพลเรอืเอก นรสิ ประทมุสวุรรณ ผูบ้ญัชาการทหารเรอื
เห็นชอบในหลกัการ และทา่นจะสั�งการมอบหมายใหฐ้านทพัเรอืพังงา เป็นผูป้ระสานกบัศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรัง เพื�อกําหนดรายละเอยีดแนวทางการดําเนนิการโครงการความรว่มมอืดา้นวชิาการ และดา้น
พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 

ทั �งนี�คาดวา่ความรว่มมอืระหวา่งกองทพัเรอืและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัในครั �งนี� จะสง่ผลใหท้ั �งสองหน่วยงานไดป้ระโยชนร์ว่มกนั ทาง
กองทพัเรอื จะไดค้วามรูท้างวชิาการ การวจัิย การพัฒนาบคุลากรในกองทพัเรอื การเพิ�มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทนในกองทพัเรอื
การจัดหาและใชเ้ชื�อเพลงิชวีภาพ ในกองเรอืสเีขยีว ฯลฯ และทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั จะไดม้โีอกาสในการนําองคค์วามรูแ้ละผลงาน
วจัิยที�ประสบผลสําเร็จแลว้ แลกเปลี�ยนความรู ้และขอ้มลู เพื�อนํามาประยกุตใ์ชง้านไดจ้รงิกบักองทพัเรอื และเพื�อใหอ้าจารย ์นักวจัิย และนักศกึษา จะไดม้ี
โอกาสในการเขา้ศกึษาแลกเปลี�ยนความรูก้บัหน่วยงานของกองทพัเรอื ซึ�งมกีองเรอืที�ทนัสมยั มเีทคโนโลย ีและยทุโธปกรณท์ี�ลํ�าหนา้ตอ่ไป
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3/4/2018 ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน และคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ลงนามความร…่

http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th/news/1217-1517559522-576-020218 1/1

Date: Friday, February 2, 2018 - 15:15 to Friday, November 2, 2018 - 15:15

ศนูย ค์วามเป็ นเลศิด า้นพล งังานทดแทนและอน รุกัษพ์ล งังาน  และคณะว ศิวกรรมศาสตร แ์ละเทคโนโลย ี
มหาว ทิยาล ยัเทคโนโลย รีาชมงคลศร วีชิ ยั  ลงนามความร ว่มม อืดา้นว ชิาการ  ดา้นพล งังานทดแทนและอน รุกัษ ์
พลงังาน  กบัฐานท พัเร อืพ งังา  ทพัเร อืภาคท ี� 3 กองท พัเร อื
Fri, 02/02/2018 - 15:18  |  วยิดา ชว่ยธาน ี

เม ื�อวนัท ี� 1 กมุภาพันธ ์2561 ณ ฐานทพัเรอืพังงา ทพัเรอืภาคท ี� 3 กองทพัเรอื ไดจั้ดพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นวชิาการ ดา้นพลงังานและ
อนุรักษ์พลงังาน ระหวา่ง  ฐานทพัเรอืพังงา ทพัเรอืภาคท ี� 3 กองทพัเรอื โดยทา่นพลเรอืตร ีวรงกรณ ์โอสถานนท ์ผูบ้ญัชาการฐานทพัเรอืพังงา ทพัเรอืภาค
ท ี� 3 กองทพัเรอื นาวาเอก พสฐิ ฤกษ์งาม และนาวาเอก กติต ิยศไกร รองผูบ้ญัชาการฐานทพัเรอืพังงา นาวาเอก ปารเมศ ปรวิรรตภาษา ผูอํ้านวยการกอง
โรงงาน นาวาโท สรุศกัด ิ� อนิทรพ์รหม หวัหนา้กองกจิการพเิศษ ฐานทพัเรอืพังงา และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ยงยทุธ หนูเนยีม รักษาราชการแทนอธกิารบด ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์กฤษฎา พราหมณช์เูอม รองอธกิารบดปีระจําวทิยาเขตตรัง นายเอกชยั เลาหะสราญ ท ี�
ปรกึษาดา้นพลงังาน ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ติตกิร ขนัแกลว้   คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีดร.ประสทิธ ิ� ศรนีคร ผูบ้รหิารจากทั.งสองหน่วยงาน
และผูส้ ื�อขา่ว ไดเ้ขา้รว่มในพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นวชิาการ ดา้นพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ณ หอ้งรับรอง กองบญัชาการ
ฐานทพัเรอืพังงา ทพัเรอืภาคท ี� 3 กองทพัเรอื พรอ้มทั �งไดเ้ขา้เย ี�ยมชมเทคโนโลย ีและยทุโธปกรณ ์ของเรอืรบหลวงนราธวิาส และกองโรงงาน ฐานทพัเรอื
พังงา 

ทั �งน ี�การลงนามความรว่มมอืฯ ในวนัน ี�นับเป็นจดุเร ิ�มตน้ Kick off การดําเนนิโครงการตามวตัถปุระสงค ์ของบนัทกึขอ้ตกลงฉบบัน ี� ซ ึ�งทั �งสองหน่วยงานจะได ้
รับผลประโยชนร์ว่มกนั รวมถงึการกําหนดรายละเอยีดการดําเนนิการระหวา่งหน่วยงานในสงักดั กองทพัเรอื และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
เพ ื�อจะขยายผลความรว่มมอืดา้นวชิาการ ดา้นพลงังานทดแทนและอนุรักษ์ในระดบัพ ื�นท ี�ฝั�งอา่วไทยไปยงัทพัเรอืภาคท ี� 2 และฐานทพัเรอืสงขลา จนถงึภาพ
รวมในระดบัประเทศกบักองทพัเรอืตอ่ไป

ขา่วกจิกรรม 
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Date: Thursday, May 3, 2018 - 09:15 to Friday, June 15, 2018 - 09:15

พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นวชิาการ ดา้นพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน ระหวา่ง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั และสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคใต ้3
Thu, 05/03/2018 - 09:15  |  วฤณพร ดํารงค ์

วนันี� 3 เม.ย.61 ที�คณะวศิวกรรมศาสตร ์มทร.ศรวีชิยัสงขลา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั จัดพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้น
วชิาการ ดา้นพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ระหวา่งมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั และสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคใต ้3

สบืเนื�องจากในปี พ.ศ.2558 กระทรวงพลงังานไดม้กีารทบทวนทศิทางในการดําเนนินโยบายพลงังานของปะเทศ พรอ้มทั �งจัดทําแผนบรูณาการพลงังาน
ระยะยาว พ.ศ.2558 ถงึ 2579 โดยม ี5 แผนที�สําคญั คอืแผนพัฒนากําลงัผลติไฟฟ้า แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก แผนอนุรักษ์
พลงังาน แผนบรหิารจัดการนํ�ามนัเชื�อเพลงิ และบรหิารจัดการกา๊ซธรรมชาต ิเพื�อบรูณาการดา้นพลงังานระยะยาว และสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน ลดการพึ�งพา
พลงังานจากเชื�อเพลงิฟอสซลิ และเพิ�มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และตามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงพลงังานและกระทรวง
ศกึษาธกิารดา้นการสง่เสรมิองคค์วามรูด้า้นพลงังานในสถาบนัการศกึษา เพื�อใหเ้ด็กและเยาวชนมพีื�นฐานความรูด้า้นพลงังานที�ถกูตอ้งสามารถนําไปใชใ้ห ้
เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่การพัฒนาตนและการประกอบอาชพีได ้โดยไดม้กีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งกนั 2 ครั�ง ครั�งแรกเมื�อปี พ.ศ.2548
และครั �งที�สองเมื�อปี พ.ศ.2553 กระทรวงพลงังานจงึไดร้ว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารในการกําหนดองคค์วามรูด้า้นพลงังานที�จําเป็นตอ่การพัฒนาประเทศ
ตลอดจนกําหนดแนวทางการพัฒนาคนใหส้อดคลอ้งกบัแผนการพัฒนาพลงังานของประเทศ รองรับการเปลี�ยนแปลงดา้นพลงังานที�จะเกดิขึ�นในอนาคต
โดยเนน้ใหเ้ยาวชนที�อยูใ่นระบบการศกึษาปัจจบุนัใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในสถานการณแ์ละความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีา้นพลงังานอยา่งเพยีงพอ

ขา่วกจิกรรม, นักศกึษา, บคุลากร 
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