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ภาพเคร่ืองหมายราชการ 
ของกระทรวงพลังงาน 

 
 

 
 
 
 

กระทรวงพลังงาน เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัด
การพลังงานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน  

สัญลักษณ “โลกุตระ”ส่ือความหมายถึง พุทธปญญา ความหยั่งรูและความเพียรพยายามในการทําให
หลุดพนจากวัฏสงสาร ดังเชนการตรัสรูถึงหนทางแหงนิพพาน โดยสิ่งที่กระทรวงพลังงานตองการสื่อโดย
สัญลักษณนี้คือ  ความมุงม่ันของทุกองคาพยพที่ประกอบเปนกระทรวงพลังงาน ในการทุมเทความรู 
ความสามารถและความเพียรพยายามคิดคนหากลยุทธที่ดีที่สุด  เพื่อใหประเทศไทยมีพลังงานใชอยางมั่นคง
เพียงพอ ปลอดภัย คุมคา มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม อันเปนเปาประสงคของกระทรวงพลังงาน 

นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงสงเพื่อความเจริญรุงเรือง  สัญลักษณนี้อาจดูไดประหนึ่งคลาย 
“เปลวไฟ"  ที่กําลังลุกโชติชวงใหความสวางไสว และสะทอนถึงพลังงานที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและความเจริญของ
ประเทศไทย เปรียบไดดั่งการดําเนินงานของกระทรวงพลังงานที่ยึดถือหลักการและเปาหมายเปนดั่งแสงสองนํา  
เพื่อยังประโยชนใหเกิดแกชาติและประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ.  

การใชภาพเครื่องหมายราชการนี้ใชประกอบกับตัวอักษร ชื่อกระทรวง ภาษาไทย “กระทรวงพลังงาน”  
ภาษาอังกฤษ “MINISTRY OF ENERGY” หรือบางกรณอีาจจะใชเฉพาะสญัลักษณ โดยไมตองมีอักษรประกอบ
ก็ได สวนสีของโลกุตระ อาจจะใชเปนสีขาวดํา หรือ สีสมแดงคลายสีเปลวไฟก็ได 
 
 
 
 
 

 
 
 



ภาพเคร่ืองหมายราชการ  ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน 

 

 
 
 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งข้ึนเพื่อปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการ  การ
จัดหาและจัดการแหลงเชื้อเพลิงธรรมชาติ  เพื่อสรางและรักษาความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ 

ภาพเครื่องหมายราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คือ สัญลักษณ “โลกุตระ”ส่ือความหมายถึง พุทธ
ปญญา ความหยั่งรูและความเพียรพยายามในการทําใหหลุดพนจากวัฏสงสาร ดังเชนการตรัสรูถึงหนทางแหง
นิพพาน โดยสิ่งที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตองการสื่อโดยสัญลักษณนี้คือ  ความมุงม่ันของทุกองคาพยพที่ประกอบ
เปนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการทุมเทความรู ความสามารถและความเพียรพยายามคิดคนหากลยุทธที่ดีที่สุด  
เพื่อใหประเทศไทยมีพลังงานใชอยางมั่นคงเพียงพอ ปลอดภัย คุมคา มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในราคาที่
เหมาะสมและเปนธรรม อันเปนเปาประสงคของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงสงเพื่อความเจริญรุงเรือง สัญลักษณนี้อาจดูไดประหนึ่งคลาย  
“เปลวไฟ" ที่กําลังลุกโชติชวงใหความสวางไสว และสะทอนถึงพลังงานที่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและความเจริญของ
ประเทศ เปรียบไดดั่งการดําเนินงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ยึดถือหลักการและเปาหมายเปนดั่งแสงสองนํา  
เพื่อยังประโยชนใหเกิดแกชาติและประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ.  

การใชภาพเครื่องหมายราชการนี้ใชประกอบกับตัวอักษร ชื่อกรม กระทรวง ภาษาไทย “กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน”  ภาษาอังกฤษ “Department of Mineral Fuels MINISTRY OF ENERGY” หรือ
บางกรณีอาจจะใชเฉพาะสญัลักษณ โดยไมตองมีอักษรประกอบก็ได สวนสีของโลกุตระ อาจจะใชเปนสีขาวดํา 
หรือ สีสมแดงคลายสีเปลวไฟก็ได 

 



ภาพเคร่ืองหมายราชการ 
ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

 
 
 
 

 กรมธุรกิจพลังงาน เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งข้ึน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการบริการธุรกิจพลังงาน และ
คุมครองประชาชนใหมีพลังงานใชอยางปลอดภัย มีคุณภาพ และมีความมั่นคง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอยางยั่งยืน 

 ภาพเครื่องหมายราชการของกรมธุรกิจพลังงาน คือ สัญลักษณ “โลกุตระ” ส่ือความหมายถึงพุทธปญญา 
ความหยั่งรู และความเพียรพยายามในการทําใหหลุดพนจากวัฏสงสาร ดังเชน การตรัสรูถึงหนทางแหงนิพพาน 
แสดงถึงความดีอันสูงสง เพื่อความเจริญรุงเรือง สัญลักษณนี้ตรงกลางอาจดูประหนึ่งคลาย “เปลวไฟ” ที่กําลังลุก
โชติชวงใหความสวางไสวและสะทอนถึงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ โดยกรมธุรกิจ
พลังงาน มีความมุงม่ันในการทุมเทความรู ความสามารถ และความเพียรพยายามคิดคนหากลยุทธที่ดีที่สุดเพื่อ
คุมครองประชาชน โดยสามารถควบคุมพลังงานใหมีใชไดอยางปลอดภัยมีคุณภาพ และมีความมั่นคง ครบวงจร 
ถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อยังประโยชนใหเกิดแกชาติ ประชาชนชาวไทยโดยบริบูรณ 

การใชภาพเครื่องหมายราชการนีใ้ชประกอบกับตัวอักษร ชือ่กรม กระทรวง ภาษาไทย “กรมธุรกจิพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน” ภาษาอังกฤษ “Department of Energy Business  MINISTRY OF ENERGY” หรือบางกรณี
อาจจะใชเฉพาะสญัลักษณ โดยไมตองมีอักษรประกอบก็ได สวนสีของโลกุตระ อาจจะใชเปนสีขาวดํา หรือ สีสม
แดงคลายสีเปลวไฟก็ได 

 
 
 

  
 
 
 
 
                                
 
 



ภาพเคร่ืองหมายราชการ 
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 
 

 
 
 

 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งข้ึน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการ
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานสะอาดที่สอดคลองกับสถานการณของแตละพื้นที่อยาง
คุมคาและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชยทั้งการบริโภคภายในและการสงออก รวมทั้ง การ
สรางเครือขายความรวมมือที่นําพาประเทศไปสูสังคมฐานความรูดานพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจม่ันคง  สังคมเปนสุข
อยางยั่งยืน 

 ภาพเครื่องหมายราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน คือ สัญลักษณ “โลกุตระ” 
ส่ือความหมายถึง พุทธปญญา ความหยั่งรูและความเพียรพยายามในการทําใหหลุดพนจากวัฏสงสาร ดังเชน 
การตรัสรูถึงหนทางแหงนิพพาน  แสดงถึงความดีอันสูงสง เพื่อความเจริญรุงเรือง สัญลักษณนี้ตรงกลางอาจดู
ประหนึ่งคลาย “เปลวไฟ” ที่กําลังลุกโชติชวงใหความสวางไสวและสะทอนถึงพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และความ
เจริญของประเทศโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีความมุงม่ันทุมเทในการสงเสริม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน กํากับการอนุรักษพลังงานและชวยเหลือใหโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมได
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด จัดหาแหลงพลังงานทดแทน 
พัฒนาทางเลือกการใชพลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพรเทคโนโลยีดานพลังงานอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อ
สนองตอบความตองการของทุกภาพสวนอยางเพียงพอ ดวยตนทุนที่เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ และการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

การใชภาพเครื่องหมายราชการนี้ใชประกอบกับตัวอักษร ชื่อกรม กระทรวง ภาษาไทย “กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน” ภาษาอังกฤษ “Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency  MINISTRY OF ENERGY” หรือบางกรณีอาจจะใชเฉพาะสัญลักษณ โดยไมตอง
มีอักษรประกอบก็ได สวนสีของโลกตุระ อาจจะใชเปนสีขาวดํา หรือ สีสมแดงคลายสีเปลวไฟก็ได 

 
 
 
 



ภาพเคร่ืองหมายราชการ 
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 

 
 
 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปนหนวยงานศกึษาและวิเคราะหนโยบายและแผนการบริหารและ
พัฒนาพลังงานของประเทศ ตดิตาม ประเมินผล และเปนศูนยประสานและสนับสนนุการปฏิบัติงาน ใหเปนไป
ตามนโยบายและแผนดานพลังงาน เพื่อใหประเทศมีพลังงานใชอยางเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับสถานการณของประเทศ 

ภาพเครื่องหมายราชการของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน คือ สัญลักษณ "โลกุตระ" ส่ือ
ความหมายไดหลายประการ ในความหมายหนึ่ง คือ พทุธปญญา ความหยั่งรูในการทําใหหลุดพน ดงัเชน การ
ตรัสรูถึงหนทางแหงนิพพานของพระพทุธเจา หลังจากทรงคนหาวิธีการมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ถาเปรียบกับภารกิจ
ของสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน สัญลักษณนี้คอื ความเพียรพยายามของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ที่จะคนคิดหาแนวทางและมาตรการตางๆ เพื่อที่จะบรรลถุึงเปาหมายดานพลังงาน คือ ใหการพัฒนา
พลังงานของประเทศเปนไปอยางยั่งยืน 

ความหมายอีกประการหนึ่งคือ ความดีอันสูงสง หรือความเจริญรุงเรือง สัญลักษณนี้อาจเปรียบไดกับ
เปลวไฟที่ใหความสวางไสว  ไฟที่เปนพลังงานรูปหนึ่ง ตราบใดที่เปลวไฟยังคงโชติชวงผูคนที่อาศัยความสวางที่
เกิดข้ึน จะสามารถดําเนินกิจการตางๆ ไดตามแนวทางที่ถูกตอง เพราะมีแสงสองนําสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ก็เปรียบดุจเปลวไฟที่ชวงโชตินี้ เปนผูกําหนดนโยบายและแผนบริหารพลังงาน และติดตามดูแลทุกฝาย
ที่เกี่ยวของใหกาวเดินไปตามแนวทางที่วางไว เพื่อใหการพัฒนาพลังงานของประเทศ ไปสูความเจริญรุงเรืองใน
ที่สุด 

การใชภาพเครื่องหมายราชการนี้ใชประกอบกับตัวอักษร ชื่อกรม กระทรวง ภาษาไทย “สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน”  ภาษาอังกฤษ “Energy Policy and Planning Office  MINISTRY 
OF ENERGY” หรือบางกรณีอาจจะใชเฉพาะสัญลักษณ โดยไมตองมีอักษรประกอบก็ได สวนสีของโลกุตระ 
อาจจะใชเปนสีขาวดํา หรือ สีสมแดงคลายสีเปลวไฟก็ได 

 

 

 


