
กฎหมายวาดวยการอนุรักษพลังงาน 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

บังคับใช 31 ก.ค. 2552 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม 

กฎกระทรวงมาตรฐาน 
การจัดการพลังงาน 

บังคับใช 12 ธ.ค. 2538 บังคับใช 17 ก.ค. 2540 

บังคับใช 3 เม.ย. 2535 
บังคับใช 1 มิ.ย. 2551 

กฎกระทรวงผูขอรับใบอนุญาต
ตรวจสอบและรบัรองพลังงานฯ 

กฎกระทรวงคุณสมบตัิ หนาที่ 
จํานวน ผูรับผิดชอบพลังงาน 

บังคับใช 20 พ.ย. 2552 บังคับใช 7 พ.ย. 2555  

กฎกระทรวงการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

บังคับใช 19 มิ.ย. 2552  

กฎกระทรวงมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ประกาศ 25 ก.ย. 2552  

ประกาศกระทรวง 
หลักเกณฑ วิธีดําเนินการ

จัดการพลงังาน ประกาศกรมเรื่องการผอนผันฯ 

ประกาศ 13 ธ.ค. 2560  
ประกาศ 25 ก.ย. 2552  

ประกาศกระทรวง หลักเกณฑและ
วิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร 



พระราชบัญญตัิการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 





การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8 วรรค 3 

สาหรบโรงงานควบคุม

 ิ ั  ั

ุบคุม

การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

8 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติและแบบคําขอผอนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 

สาหรบโรงงานควบคุม

ั ั ั  ั ื่ ํ

ุบคุม

ํ

การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

9 

แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผัน 

• เป็นโรงงานควบคุมทมีีการใช้ไฟฟ้า ความร้อนจากไอนํา หรือพลังงาน
สนิเปลืองอืนรวมกันในปีทผี่านมาเป็นปริมาณพลังงานทงัหมดเทยีบเท่า
พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 20 ล้านเมกะจลู และจะใช้พลังงานในระดับ
ดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

• ยนืขอผ่อนผันฯ ตามแบบ บพผ. 1 
• ยนืขอผ่อนผันได้ระหว่างวันท ี1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีทจีะขอ

ผ่อนผันเท่านัน 
• ผ่อนผันฯ ได้คราวละ 1 ปี ของรอบปีการจัดการพลังงานนัน 

สาหรบโรงงานควบคุมุบคุม

การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุม 

1. จัดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม 
คุณสมบัติ จํานวน และหนาทีต่ามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ 
และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

2.    จัดใหมี การจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม  
พ.ศ. 2552 



15 



17 







พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 

อาคารที่ไดรับการยกเวนไมเปนอาคารควบคุม 

4. โบราณสถาน วัดวาอาราม อาคารที่ใชเพื่อการศาสนา 

1. อาคารที่ใชเปนพระที่นั่งหรือพระราชวัง 

2. อาคารที่ทําการสถานทูต สถานกงสุลตางประเทศ 

3. อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ 



มาตรา 3   ใชบังคับกับอาคารที่มีขนาด 
      เครื่องวัด   :  1,000  kW    ขึ้นไป     
      หมอแปลง :  1,175  kVA   ขึ้นไป   
      การใชรวม :   20  ลาน MJ/ป  ขึ้นไป 

วิธีการคํานวณปริมาณการใชพลังงานรวมในโรงงาน/อาคารควบคุม 

กรณีไฟฟา 

• ปริมาณการใชพลังงานมีหนวยเปน เมกะจูล                 
• หลักเกณฑการคํานวณปริมาณพลังงานขึ้นอยูกับประเภทพลังงานที่ใช 

(ไฟฟา/ความรอนจากไอน้ํา/พลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ) โดยมีเกณฑการคํานวณ 
ดังนี้     

ปริมาณการใชไฟฟาเปนหนวยกิโลวัตตชั่วโมงแลวคูณดวย 3.60 



กรณีความรอนจากไอน้ํา 

ใหคํานวณปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทาโดยใชสูตร 

Es = (hs– hw) * S * eff 
Es ปริมาณความรอนจากไอน้ําเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป 
hs คา Enthalpy ของไอน้ําที่ใช หนวยเปนเมกะจูล/ตัน  จากตารางไอน้ํา(steam table) ทั่วไป 
hw คา Enthalpy ของน้ําที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศ ในที่นี้ใหใชคา

เทากับ 113 เมกะจูล/ตัน 
S ปริมาณไอน้ําที่ใชหนวยเปนตัน/ป ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ํา 
eff ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา 0.45 

ใหคํานวณปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนพลงังานไฟฟาเทียบเทาโดยใชสูตร 

Ef = F * HHV * eff 
Ef ปริมาณความรอนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเปนปริมาณพลังงานไฟฟาเทียบเทา หนวยเปนเมกะจูล/ป 
F ปริมาณการใชพลังงานสิ้นเปลือง หนวยเปนหนวยน้ําหนัก หรือปริมาตรตอป 
HHV คาความรอนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช หนวย เปนเมกะจูล/หนวยน้ําหนัก หรือปริมาตร 

ในกรณีไมมีความรอนสูงจากผูจําหนายใหใชคาความรอนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด 
eff ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทียบเทา ในที่นี้ใหใชคา 0.45 

กรณีพลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ พลังงานสิ้นเปลืองตามกฎหมายอนุรักษพลังงาน
หมายความรวมถึงพลังงานที่ไดจากถานหิน หิน
น้ํามัน ทรายน้ํามัน น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง 
กาซธรรมชาติ และนิวเคลียร เปนตน 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

อาคารควบคุม 3,103 แหง 
อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ทั้งหมด 9,048 แหง 

ฟารมปศุสัตว 
99, 3% 

 
โรงพยาบาล 
272, 9% 

โรงแรม 
545, 18% 

ศูนยการคา 
736, 24% 

สถานศึกษา 
286, 9% 

สํานักงาน 
727, 24% 

อาคารอื่นๆ 
386, 13% 

จําแนกตามภูมิภาค จําแนกตามประเภทอาคาร 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

1,321, 43% 

ภาคกลาง 
416, 14% 

ภาคตะวันตก 
112, 4% 

ภาคตะวันออก 
327, 11% 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

315, 10% 

ภาคใต 
394, 13% 

ภาคเหนือ 
166, 5% 

พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 



มาตรา 6   มีผลในวันที่  17 กรกฎาคม 2543 
      เครื่องวัด   :  1,000  kW    ขึ้นไป     
      หมอแปลง :  1,175  kVA   ขึ้นไป   
      การใชรวม :   20  ลาน MJ/ป  ขึ้นไป 

แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

จําแนกตามภูมิภาค 

กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

1,249, 21% 

ภาคกลาง 
1,757, 30% 

ภาคตะวันตก 
226, 4% 

ภาคตะวันออก 
1,778, 31% 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

371, 6% 

ภาคใต 
319, 5% 

ภาคเหนือ 
124, 2% 

กระดาษ 164, 2.8% 

กาซ 
23, 0.4% การประปา 

29, 0.5% 
การไฟฟา 

191, 3.3% เคมี 
404, 6.9% 

ผลิตภัณฑโลหะ 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ 
1,010, 17.3% 

ไม 
93, 1.6% โลหะมูลฐาน 

373, 6.4% 

สิ่งทอ 
440, 7.6% หิน กรวด ดิน ทราย 

78, 1.3% 

อโลหะ 
1,051, 18% 

อาหาร เครื่องดื่ม
และยาสูบ 

1,124, 19.3% 

อุตสาหกรรมการ
ผลิตอื่นๆ 

844, 14.5% 

โรงงานควบคุม 5,945 แหง 
อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ทั้งหมด 9,048 แหง 

จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 



การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

ประเภท โรงงานควบคมุ/อาคารควบคุม 
ขนาดเครื่องวัดไฟฟา < 3,000 kW ≥ 3,000 kW 
ขนาดหมอแปลง < 3,530 KVA ≥ 3,530 KVA 
ปริมาณการใชพลังงาน < 60 ลาน MJ/ ป ≥ 60 ลาน MJ/ ป 
จํานวนผูรับผิดชอบ
พลังงาน 

1 คน 
 
 
 
 

ผชร. 

2 คน 
 
 
 

 
ผชร.+ผอส. 

การแตงตั้งผูรับผิดชอบพลังงาน 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม 

- (1) จบ ปวส. + ประสบการณ 3 ป + ผลงานอนุรักษพลังงาน 
- (2) ไดรับคุณวุฒิการศึกษา วศ.บ. / วท.บ. + ผลงานอนุรักษพลังงาน 
- (3) สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญและสอบผาน 
- (5) สอบผานตามเกณฑที่กําหนดในการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 

- (4) สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ทั้งทฤษฎีและ 
ปฏิบัติ) และสอบผาน 

สาหรบโรงงานควบคุมุควบคุม

การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดของ ผชร. / ผชอ. ผชร./ผชอ. 

ผอส. 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม ุสาหรบโรงงานควบคุมม

การอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
www.dede.go.th 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม ุสาหรบโรงงานควบคุมม

การอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 
สําหรับโรงงานควบคุม ุสาหรบโรงงานควบคุม

การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานดวยวิธีการยื่นผลงาน 

40 



กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ขอ 10 จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบฯ  ขอ 11 สงรายงานผลการตรวจสอบภายในเดือนมีนาคม 

ั  ิ ี ั ัั

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 



คํานิยาม 



ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 

2552 



ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง การ
กําหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผูไดรับ

ใบอนุญาต ดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตั้งแตรอบ
ป ๒๕๖๐ 



การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Form) 



 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
1 2 3 4 

1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง วิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

3. แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพลังงาน (วันที่ 1 สิงหาคม 2561) 
4. รางประกาศ พพ. เรื่องกําหนดวิธีการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ขอ 11 ใหเจาของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง 
การจัดการพลังงานใหแกอธิบดีภายในเดือนมีนาคม
ของทุกป 



ประกาศกระทรวงหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

• ใหเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
    สงรายงานผลการตรวจสอบฯ 
    ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
 
• สงรายงานผลการผลการตรวจสอบฯ 

เปนเอกสารตนฉบับ + แผนซีดีไฟล 
        1) นําสงดวยตนเอง 
        2) จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ประกาศกระทรวงฯ แกไขเพิ่มเติม 

การสงรายงานผลการผลการตรวจสอบฯ 
1) สงขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบ e-Form 
2) สงเปนเอกสารตนฉบับ + แผนซีดีไฟล 
    - นําสงดวยตนเอง 
    - จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 



รางประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง กําหนดวิธีการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

• แบบ EFR 1 - แบบแจงความประสงคสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
เพื่อใชงานระบบ e-Form 

 
• แบบ EFR 2 - แบบแจงความประสงคสําหรับผูตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงาน เพื่อใชงานในระบบ e-Form 
 
• แบบ EFR 1 - ขั้นตอนและรายละเอียดการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง

การจัดการพลังงานทางระบบ e-Form 

 วิธีการลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานระบบ e-Form 



 ขั้นตอนการสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางระบบ e-Form 

ป หมอแปลง (kVA) สถานะ ผูตรวจสอบ รายงาน ชองทาง 
2553 ทุกขนาด ทุกแหง พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

2554 ทุกขนาด ทุกแหง พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

2555 ทุกขนาด ทุกแหง พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

2556 ทุกขนาด ทุกแหง พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

2557 ทุกขนาด ทุกแหง พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

2558 3,530 ขึ้นไป เอกชน ผูตรวจสอบและรับรอง รายงาน+ผลการตรวจสอบ เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน 

2559 2,350 ขึ้นไป เอกชน ผูตรวจสอบและรับรอง รายงาน+ผลการตรวจสอบ เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

 ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน 

2560 1,175 ขึ้นไป 
หรือทุกขนาด 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ ผูตรวจสอบและรับรอง รายงาน+ผลการตรวจสอบ เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

ราชการ พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน 

2561 ทุกขนาด เอกชน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ  ผูตรวจสอบและรับรอง รายงาน+ผลการตรวจสอบ เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 

ราชการ พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน 

2562 ทุกขนาด เอกชน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ ผูตรวจสอบและรับรอง รายงาน+ผลการตรวจสอบ - เอกสาร (ตนเอง, ไปรษณีย) 
- ระบบ e-Form ราชการ พนักงานเจาหนาที่ รายงานการจดัการพลังงาน 

การสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในปที่ผาน 



 ขอดีของการสงรายงานฯ ทางระบบ e-Form 
 
• บันทึก/แกไขขอมูลไดตลอดเวลา 
• มีระบบตรวจสอบและชวยการบันทกึขอมูลรายงานผลการตรวจสอบและรับรองใหมี

ความถูกตอง 
• สามารถเรียกดูขอมูลรายงานในปที่ผานมาได 
• ลดการใชพื้นทีใ่นการจัดเกบ็เลมรายงาน 
• ประหยัดเวลาในการสงรายงาน 
• เมื่อสงขอมูลรายงานผลการตรวจสอบและรับรองแลวจะไดรับเอกสารการรับรายงาน

จาก พพ. ทันที 

THANK YOU 

Q & A 


