
นโยบาย กฎหมายและขอ้กาํหนด
ดา้นอนุรกัษพ์ลงังาน

ประกอบ เอยีมสอาด 
วศิวกรเครอืงกลชํานาญการ
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน
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หวัขอ้การบรรยาย

1. นโยบายพลงังาน

2. กฎหมายและขอ้กาํหนดทเีกยีวขอ้งกบัการอนรุกัษพ์ลงังาน





นโยบายรฐับาล ยทุธศาสตรก์ระทรวงพลงังาน 

เสรมิสรา้งความมนัคงทางพลงังาน โดย
แสวงหาและพฒันาแหลง่พลงังานและระบบ
ไฟฟ้าจากทงัในและตา่งประทศ (ขอ้ 3.5.2)

สง่เสรมิและผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมพลงังาน
สามารถสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศ (ขอ้ 3.5.1)

การผลกัดน้ใหอุ้ตสาหกรรมพลงังานสรา้ง
รายไดใ้หป้ระเทศ 

การจดัหาเพอืสรา้งเสรมิความมนัคงดา้น
พลงังานของประเทศ

กาํกบัราคาพลงังานใหม้รีาคาเหมาะสม เป็น
ธรรม และมุง่สูก่ารสะทอ้นตน้ทนุทแีทจ้รงิ  
(ขอ้ 3.5.3)

การกาํกบัดแูลกจิการพลงังานและราคา
พลงังาน

สง่เสรมิการผลติ การใช ้ตลอดจนการวจิยั
และพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลอืก โดยตงัเป้าหมายใหส้ามารถทดแทน
เชอืเพลงิฟอสซลิไดอ้ยา่งนอ้ย 25% ภายใน 
10 ปี (ขอ้ 3.5.4)

การพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานที
สะอาด

สง่เสรมิและผลกัดนัการอนรุกัษพ์ลงังานอยา่ง
เต็มรปูแบบ โดยลดระดบัการใชพ้ลงังานตอ่
ผลผลติลง25% ภายใน 20 ปี (ขอ้ 3.5.5)

การอนรุกัษพ์ลงังานและใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

แถลงตอ่รฐัสภาเมอื 23 สงิหาคม 2554 ประกาศเมอื 21 กมุภาพนัธ ์2555 

นโยบายดา้นพลงังานในปจัจบุนัและอนาคต
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แผนอนรุกัษพ์ลงังาน 20 ปี
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มาตรการ

กฎหมาย

มาตรการสร้าง/

พัฒนาองค์ความรู้

มาตรการ

สร้างจิตสาํนึก

มาตรการ

ด้านการเงนิ /การลงทุน

กลุม่
เป้าหมาย

กลุม่เป้าหมาย

• ภาคอตุสาหกรรมธุรกจิ/
รา้นคา้
   -โรงงาน/อาคารควบคมุ 
6,000 แหง่
   -โรงงาน/อาคารขนาด
กลางเล็ก 1 แสนราย
• บา้นอยูอ่าศยั  20 ลา้น
ครวัเรอืน

แนวทางการดําเนนิงานของ พพ.

กลยทุธก์ารเพมิประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน

1 432



มาตรการสนบัสนุนตามกลุม่เป้าหมาย

1

4

3

2



1. มาตรการดา้นกฎหมาย

      1.1 การกํากบัดูแลโรงงานควบคมุ/อาคารควบคมุ 

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ • กาํกบัดแูลอาคารและโรงงานทมีกีารใชพ้ลงังานเกนิ 1000 kW หรอืเกนิ 20 ลา้น MJ/ปี

• โรงงาน/อาคารควบคมุตอ้งดาํเนนิการ
- จัดใหม้ผีูร้ับผดิชอบดา้นพลังงาน

- ดําเนนิการจัดการพลังงาน / สง่รายงานการจัดการทกุปี

- ปรับปรงุระบบการจัดการพลังงานอยา่งตอ่เนอืง
•  โรงงาน/อาคารควบคมุ (เอกชน )  6000 แหง่ / อาคารควบคมุ (ราชการ) 800 แหง่
•  ศกัยภาพการประหยดัประมาณ 330 ktoe/ปี ( ประมาณ 8,200 ลา้นบาท/ปี)

      1.2 มาตรฐานการใชพ้ลงังาน สําหรบัอาคารกอ่สรา้งใหม ่               
            (Building Energy Code) 

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ • ใชบ้งัคบักบัอาคารธรุกจิ 9 ประเภท พนืทตีงัแต ่2,000 ตร.ม. ขนึไป
• มาตรฐาน 5 ระบบหลกั 

- กรอบอาคาร / ปรับอากาศ / แสงสวา่ง / ผลตินํารอ้น / พลงังานหมนุเวยีน
• มต ิครม. กําหนดใหอ้าคารภาครัฐตอ้งผา่น BEC กอ่นยนืของบประมาณกอ่สรา้ง
• เป็นสว่นหนงึของการพจิารณารายงาน EIA  ในหวัขอ้การอนุรักษ์พลงังาน
• มอีาคารผา่นการประเมนิแบบกอ่สรา้งแลว้ 170 ราย ศกัยภาพผลประหยัด            
   4.9 ktoe/ปี ( 122 ลา้นบาท/ปี)
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• ตดิฉลาก 4 ผลติภณัฑ ์จาํนวน 7 ลา้นใบ (เตาหงุตม้ กระจก ฉนวนใยแกว้
   อปุกรณป์รบัความเร็วรอบมอเตอร ์)
• เกดิผลประหยดั 4,700 ลา้นบาทตอ่ปี

1. มาตรการดา้นกฎหมาย

      1.3 กําหนดมาตรฐานเครอืงจกัร อุปกรณป์ระหยดัพลงังาน/ตดิฉลาก

1. มาตรฐานประสทิธภิาพอปุกรณ์ขนัตํา (MEPS)

• พพ. ศกึษามาตรฐานฯ และสง่ให ้สมอ.ประกาศใชบ้งัคบักบัผูผ้ลติอปุกรณ์
• พพ. จดัทํารา่งมาตรฐานแลว้ 36 อปุกรณ์ /  สมอ. ประกาศใชบ้งัคบัแลว้ 
9 อปุกรณ์ ; 

 1) เครอืงปรบัอากาศ 2) ตูเ้ย็น  3) ) เตาแกส๊ LPG
 4) เครอืงยนตด์เีซล 1 สบู 5) มอเตอรส์ามเฟส  (6 ฉนวนใยแกว้ 

    7) หลอดฟลอูอเรสเซ็นต ์: ขวัเดยีว 8) หลอดฟลอูอเรสเซ็นต ์: ขวัคู่
    9) หลอดคอมแพคฯ: บลัลาสตใ์นตวั

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ

2. มาตรฐานประสทิธภิาพอปุกรณ์ขนัสงู (HEPS)

• พพ. ออกกฎกระทรวงฯ มาตรฐานขนัสงู 
•  ดําเนนิการสง่เสรมิใหม้กีารผลติและจําหนา่ย เชน่ การตดิฉลาก

        การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์
• ออกกฎกระทรวงฯ แลว้ 8 อปุกรณ์ ; 

1) เครอืงปรบัอากาศ 2) ตูเ้ย็น  3) พดัลม 4) เครอืงทํานําอุน่ 
5) หมอ้หงุขา้ว 6) กระตกินํารอ้น 7) กระจก
8) เครอืงทํานําเย็นสําหรบัระบบปรบัอากาศ
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  2.1 เงนิหมนุเวยีนเพอืการอนรุกัษพ์ลงังาน

• เงนิกูด้อกเบยีตําใหกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 4 ผา่นสถาบนัการเงนิ
• วงเงนิกูส้งูสดุ 50 ลา้นบาท
• เรมิดําเนนิการตงัแตปี่ 2546 (ระยะท ี1 สถาบนัการเงนิเขา้รว่ม 6 
แหง่) ปจัจบุนัดําเนนิการระยะท ี5 (สถาบนัการเงนิเขา้รว่ม 11 แหง่)

2. มาตรดา้นการเงนิ /การลงทนุ

•  ผลการดําเนนิงานทผีา่นมา

 กอ่ใหเ้กดิการลงทนุ 15,959 ลา้นบาท
 ใชเ้งนิกองทนุฯ  7,231 ลา้นบาท
 เกดิผลประหยดัพลงังาน 320 ktoe/ปี เป็นเงนิ 6,804 ลา้นบาท/ปี

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ
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  2.2 โครงการสง่เสรมิการลงทุน (ESCO Fund)

 รว่มลงทนุกบัเอกชนในโครงการดา้นพลงังาน
•  รว่มทนุในโครงการ; 10-15% ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท; 3-7 ปี
•  รว่มทนุกบับรษิทัจดัการพลงังาน; 10-30% ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท;  3-7 ปี
•  เชา่ซอือปุกรณ์ฯ ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท ผอ่นคนืภายใน 5 ปี; ดอกเบยี 4-6 %

 บรหิารการลงทนุโดย Fund Manager 2 ราย ( มพส. และ มอพท. )

• ผลการดําเนนิงานทผีา่นมา

2. มาตรดา้นการเงนิ /การลงทนุ

ระยะท ี1
(ก.ย.51-ก.ย.53)

ระยะท ี2
(ต.ค.53-ธ.ค.55)

สง่เสรมิการลงทนุ
กระตุน้การลงทนุ

32
3,259

64
2,468

โครงการ
ลา้นบาท

เกดิผลประหยดั 15.12 19.01 ktoe/ปี

มลูคา่ผลประหยดั
ใชเ้งนิ ESCO Fund

527  
315

740
497

ลา้นบาท/ปี
ลา้นบาท

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ
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• ลกัษณะการดําเนนิงาน

 2.3 สทิธปิระโยชนท์างภาษเีพอืการอนรุกัษพ์ลงังาน

       ใหส้ทิธปิระโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิไดใ้หก้บับุคคลธรรมดา (อาชพีอสิระ) และนติบิุคคล 
สําหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยเพอืการไดม้าซงึทรพัยส์นิประเภทวสัด ุอปุกรณ์ หรอืเครอืงจกัร ทมีผีล
ต่อการประหยดัพลงังาน (25% ของค่าใชจ้่าย) ซึงไดดํ้าเนนิการไปแลว้เมอืวนัท ี19 
พฤษภาคม 2552  ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2553 ทผีา่นมา
 *ครม. มมีตใิหข้ยายระยะเวลาออกไปอกี 2 ปี      เรมิ    วนัท ี  1 มกราคม 2554 

                                         สนิสดุ วนัท ี31 ธนัวาคม 2555

• ผลการดําเนนิการทผีา่นมา

 พพ. รบัรองอปุกรณป์ระหยดัพลงังาน 22 อปุกรณ์ 344 ยหีอ้ (6,503 รุน่)
 อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลูผูย้นืขอจากกรมสรรพากร
 

2. มาตรดา้นการเงนิ /การลงทนุ
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2.4 การใหเ้งนิสนบัสนนุแบบใหเ้ปลา่เพอืสง่เสรมิการใชอ้ปุกรณ์
       ประสทิธภิาพสงู (Direct Subsidy)

2. มาตรดา้นการเงนิ /การลงทนุ

ผลการดําเนนิงานปี 53-55 : 
• อนุมตักิารสนบัสนนุทงัหมด 479 ราย 1,032 มาตรการ คดิเป็นเงนิ 327.5 ลา้นบาท 
• คดิเป็นผลประหยดัพลงังาน 24.7 ktoe/ปี ประมาณ 855 ลา้นบาท/ปี

• หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข

  สนบัสนนุเงนิลงทนุในการตดิตงัใชง้านเทคโนโลย/ีอปุกรณ์ ประหยดัพลงังาน
• มาตรการมาตรฐาน ( 11 มาตรการ )
• เทคโนโลยเีชงิลกึฯ ( 6 เทคโนโลย)ี
• มาตรการอนืๆ

 อตัรารอ้ยละ 20 ของเงนิลงทนุ แตไ่มเ่กนิ 3 ลา้นบาท
 ระยะเวลาคนืทนุไมเ่กนิ 7 ปี

• ผลการดําเนนิงานทผีา่นมา



2.5 การสนบัสนนุการลงทนุผา่นกลไก ESCO : เอกชน 

2. มาตรดา้นการเงนิ /การลงทนุ

Guarantee Saving Share Saving

 ขนึทะเบยีนบรษิทั ESCO แลว้จํานวน 47 ราย 
 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัการเงนิ 5 แหง่
 จดักจิกรรม Business Matching จํานวน 6 ครงั / สมัมนา Thailand ESCO Fair 4 ครงั
 ลงนาม EPC แลว้ 302 สญัญา ; เกดิการลงทนุ 4,400 ลา้นบาท ; ผลประหยดั 51 ktoe/ปี 
   (ปี 2552 – 2555)

ลกัษณะโครงการลกัษณะโครงการ  สง่เสรมิใหเ้กดิธุรกจิ ESCO เพอืการอนุรกัษพ์ลงังาน
 มกีารรบัประกนัผลประหยดัและชดเชยสว่นตา่ง
 พพ. รว่มมอืกบัสภาอตุสาหกรรมฯ สง่เสรมิ ESCO ผา่นกจิกรรมตา่งๆ

• ผลการดําเนนิงานทผีา่นมา

14
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อาคารควบคมุ
ภาครฐั

≈ 800 แหง่กฟภ.
กฟน.

1. สํารวจ ออกแบบ กําหนด
มาตรการประหยัด

2. กําหนดคณุสมบัตอิปุกรณ์
และคัดเลอืก Supplier

3. จัดทําสญัญาจัด
การพลังงาน

4. ตดิตังและทดสอบอปุกรณ์
5. ตรวจประเมนิผลประหยัด

ผูผ้ลติ ผูจํ้าหนา่ย

เรยีกเก็บเงนิ

กาํกบัดแูลใหส้ามารถ
ประหยดัพลงังานได้

มากกวา่ 10%

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.)

ESCO

การปรับปรงุอปุกรณ์
ประสทิธภิาพสงู

ประสทิธภิาพการบรหิารจัด
การพลังงานทมีกีารรณรงค์

สรา้งจติสํานกึ

อาคารภาครฐั
ขนาดกลาง

≈1,000 แหง่

กองทุน
เรยีกเก็บเงนิ

2. มาตรดา้นการเงนิ /การลงทนุ

2.6 การสนบัสนนุการลงทนุผา่นกลไก ESCO : ราชการ



2. มาตรดา้นการเงนิ /การลงทนุ

• นํารอ่งในอาคารราชการ 2 แหง่ ; 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ
ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา

 วงเงนิลงทนุรวมประมาณ 135 ลา้นบาท ระยะคนืทนุเฉลยี 5 ปี
 ปรบัเปลยีนอปุกรณ์ระบบเครอืงปรบัอากาศและระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง
 MOU ระหวา่ง พพ.  กฟภ. และ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 7 แหง่ เมอื 10 ก.ย. 55 

• ผลการดําเนนิงานทผีา่นมา

2.6 การสนบัสนนุการลงทนุผา่นกลไก ESCO : ราชการ
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3. มาตรการสรา้งจติสาํนกึ

• ตดิฉลากใหก้บัอาคาร / บา้นอยูอ่าศยั ทผีา่นเกณฑป์ระเมนิ
• กําหนดฉลาก 3 ระดบั 

• ดเีดน่
• ดมีาก
• ดี

• อาคารทไีดร้บัการตดิฉลากตงัแตปี่ 2550-2553 รวม 200 แหง่
   ประกอบดว้ย ระดบัด ี169 แหง่ ดมีาก 26 แหง่ และดเีดน่ 5 แหง่  

 3.1 การสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานในอาคารโดยการตดิฉลาก
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3. มาตรการสรา้งจติสาํนกึ

 3.2 การรณรงคอ์นรุกัษพ์ลงังานแบบสมคัรใจ (VA) และ
ประกวดอาคาร/โรงงานดเีดน่ Thailand Energy Award



2. กฎหมายและขอ้กําหนด
ทเีกยีวขอ้งดา้นการอนุรักษ์พลงังาน



พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

พพ..ศศ. . 2535  2535  ((แกไขเพ่ิมเติม พแกไขเพ่ิมเติม พ..ศศ..25502550))
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โครงสรา้งกฎหมาย
พระราช

บัญญัติ
• พระราชบญัญัตกิารสงเสริมการอนรุกัษพลังงาน พ.ศ. 2535

• พระราชบญัญัตกิารสงเสริมการอนรุกัษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา
• พระราชกฤษฎกีากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538

• พระราชกฤษฎกีากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540

กฎ

กระทรวง

• กฎกระทรวง กําหนดคณุสมบัติของผูขอรบัใบอนญุาต หลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับ
ใบอนญุาต และการอนญุาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2552

• กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบตัิ หนาที่ และจํานวนของผูรับผดิชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552
• กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ. 2552
• กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรอืขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการในการออกแบบ

อาคารเพื่อการอนุรกัษพลังงาน พ.ศ. 2552
• กฎกระทรวง สําหรับอุปกรณตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ, เครือ่งปรบัอากาศ, กระจก, เครือ่งทําน้ําอุน

ไฟฟา, กระตกิน้ํารอนไฟฟา เปนตน

ประกาศ

กระทรวง

ไฟฟาตอตนัความเย็นของระบบปรบัอากาศทีต่ดิตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552

• ประกาศกระทรวงหลกัเกณฑและวิธีการดําเนนิการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคมุ 

พ.ศ. 2552

• ประกาศกระทรวงการกําหนดคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะข้ันต่ํา คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลัง

ไฟฟาตอตนัความเย็นของระบบปรบัอากาศทีต่ดิตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552



กฎหมายการจัดการและการอนุรักษ์พลงังาน

พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550

กําหนดกลุมเปาหมาย

พ.ร.ฎ. กําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538

พ.ร.ฎ. กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540

กําหนดรายละเอียดหนาที่

ของกลุมเปาหมาย

 กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบตัิ หนาที่ และจํานวนของผูรับผดิชอบดาน

พลังงาน พ.ศ. 2552

 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการดําเนนิการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

 ประกาศ พพ. เรื่อง แบบการแตงตั้งผูรบัผดิชอบดานพลังงาน พ.ศ. 
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 ประกาศ พพ. เรื่อง แบบการรับรองผลงานดานการอนรุักษพลังงาน

ของผูรบัผดิชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552

กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพอุปกรณ/ระบบ/อาคาร

ตัวอยาง เชน
 กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรอืขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร

เพือ่การอนรุักษพลงังาน พ.ศ. 2552

 กฎกระทรวงกําหนดเครือ่งทําน้ําเย็นสําหรบัระบบปรับ

อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552

 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกําหนดคา

สัมประสิทธิ์สมรรถนะข้ันต่ํา คาประสิทธิภาพการให

ความเย็นและคาพลังไฟฟาตอตนัความเย็นของระบบ

ปรบัอากาศทีต่ดิตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. 2552



พระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน
มาตรา ขอกําหนด

8 กําหนดโรงงานควบคุม

9 (1) กําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการจัดการพลงังาน

9 (2) กําหนดใหมีผูรบัผดิชอบดานพลังงานประจําในโรงงานควบคุม

18 กําหนดอาคารควบคุม

19 (1) กําหนดอาคารทีต่องมีการออกแบบเพื่อการอนุรกัษพลังงาน

19 (2) กําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคาร

21 (1) กําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ และวิธีการจัดการพลงังาน

21 (2) กําหนดใหมีผูรบัผดิชอบดานพลังงานประจําในอาคารควบคุม

23 (1) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออปุกรณ

42 กําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมหรอืเจาของอาคารควบคุมที่ไมปฏบิัตติามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9(1) หรือมาตรา 

21(1) ภายในสามปนบัแตวันทีก่ฎกระทรวงใชบังคบัตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษการใชไฟฟา

53 กําหนดโทษกรณีแจงรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา 8 วรรคสาม อนัเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสามเดือน หรอืปรบั

ไมเกนิหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท หรอืทั้งจําทั้งปรบั

55 กําหนดโทษกรณีไมปฏิบตัติามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรอืมาตรา 21 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท

56 ผูรบัใบอนญุาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลงังาน ฯ ผูใดรายงานผลการตรวจสอบและรบัรองอนัเปนเท็จหรือไมรงตอ

ความเปนจริง ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสามเดือน หรือปรบัไมเกนิสองแสนบาท หรือทัง้จําทั้งปรับ



แนวปฏบิัตกิรณีไมดํ่าเนนิการตามทกีฎหมายกําหนด

พพ. แจงเตือน

ปฏิบัติตาม

แตแจงขอมูลเท็จ
เพิกเฉยไมดําเนินการตามท่ี 

พ.ร.บ. กําหนด
ครบกําหนด 3 ป ไมจัด

การพลังงานตามกฎกระทรวง

บทลงโทษทางอาญา

ปรับ/จําคุก
เรียกเก็บคาธรรมเนียม



ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538

พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

1. เปนโรงงาน/อาคารหลังเดียวหรือหลายอาคาร อยูภายใต

บานเลขที่เดียวกัน

2. โรงงาน/อาคาร ที่มีขนาด

เครื่องวัดไฟฟาตั้งแต  1,000  kW  ขึ้นไป    

หมอแปลงไฟฟาตั้งแต 1,175  kVA ขึ้นไป

การใชพลังงานรวมตั้งแต 20 ลาน MJ/ป ขึ้นไป
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หนาที่ของเจาของโรงงานควบคุม / อาคารควบคุม 
(มาตรา 9, 21)

มีหนาที่ดังน้ีมีหนาที่ดังน้ี

1.  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงาน / อาคารควบคุม

(คุณสมบัติ  จํานวน  หนาท่ีใหออกเปนกฎกระทรวง) 

2. จัดใหมีการจัดการพลังงานในโรงงาน / อาคารควบคุม

(หลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติใหออกเปนกฎกระทรวง)

26/45



ขนัตอนการดําเนนิการอนุรักษ์พลงังานตามกฎหมาย

เจาของโรงงาน/อาคารควบคุม

แตงตัง้ผูรับผิดชอบดานพลังงาน วิธีการจัดการพลังงาน

ผูตรวจสอบพลังงาน

ตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน

จัดทํา

รายงานการจดัการพลังงาน

สงรายงานฯ ภายใน    เดอืนมีนาคมของทกุป

จัดทํารายงาน

ผลการตรวจสอบและรบัรอง



กฎกระทรวงผูรับผิดชอบดานพลังงาน
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กฎกระทรวงผูรับผิดชอบดานพลังงาน

 หนาที่ของ ผชอ. :

– บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ

– ปรับปรุงวิธีการใชพลังงานใหอนุรักษพลังงาน

– ชวยเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน

– ชวยเจาของอาคารควบคุมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดี

 กรณี ผชร./  ผชอ. / ผอส. พนหนาที่ ตองแจงอธิบดีทราบและแตงตั้งใหม

ภายใน 90 วัน
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ประเภท โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ขนาดเคร่ืองวัดไฟฟา < 3,000 kW ≥ 3,000 kW

ขนาดหมอแปลง < 3,530 KVA ≥ 3,530 KVA

ปริมาณการใชพลังงาน < 60 ลาน MJ/ ป ≥ 60ลาน MJ/ ป

จํานวนผูรับผิดชอบ

พลังงาน

1 คน 2 คน

การอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดาน

พลังงานอาวุโสหรือผูท่ีสอบไดตามเกณฑ

การแตงตั้งผูรับผิดชอบพลังงาน
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1. จบปวส. + ประสบการณ 3 ป + ผลงานอนุรักษพลังงาน

2. จบปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร / วิทยาศาสตร + ผลงานอนุรักษ

พลังงาน

3. สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

4. สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

5. สอบผานตามเกณฑท่ีกําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

(ผชอ./ผอส.)

กฎกระทรวงผูรับผิดชอบดานพลังงาน

คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดของ ผชอ. / ผอส.
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กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

พ.ศ.2552
(กฎกระทรวงการจัดการพลังงาน)
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กฎกระทรวงการจัดการพลังงาน

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552  มีผลบังคับ
ใชต้ังแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  

 จัดสงรายงานผลการตรวจสอบและการรับรองการจัดการพลังงาน 
ภายใน มีนาคม ของทุกป (สําหรับโรงงาน/อาคารควบคุมที่มีระยะเวลาการดําเนินการ
จัดการพลังงานในรอบปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม นอยกวา 180 วัน ใหสงรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองในปถัดไป)

 ขอกําหนดที่เจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการ
1. พัฒนาและดําเนินการจัดการพลังงาน

2. จัดทํารายงานการจดัการพลังงาน

3. จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน โดยผูตรวจสอบพลังงานที่ขึ้น
ทะเบยีนกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

4. สงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานใหกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
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6. ดําเนนิการตามแผนฯ

7. ตรวจตดิตาม ประเมนิ 

การจดัการพลงังาน

8. การทบทวน วเิคราะห์

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งฯ

5. กําหนดเป้าหมายและ
    แผนอนรุกัษพ์ลงังาน

    แผนฝึกอบรบและ
กจิกรรมฯ

4. การประเมนิศกัยภาพ
    การอนรุกัษพ์ลงังาน

3. กําหนดนโยบายอนรุกัษพ์ลงังาน

2. การประเมนิสถานภาพการจดัการพลงังานเบอืงตน้

1. การแตง่ตงัคณะทํางานดา้นการจดัการพลงังาน

กฎกระทรวงการจัดการพลังงาน
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กฎกระทรวงกฎกระทรวงผูตรวจสอบพลังงานผูตรวจสอบพลังงาน

ประกาศในราชกิจจาประกาศในราชกิจจานุเบกษานุเบกษาเม่ือ เม่ือ 1111  พพ..คค..5555

มีผลบังคับใชภายใน มีผลบังคับใชภายใน 180 180 วันนับจากประกาศฯ วันนับจากประกาศฯ ((พพ..ยย..5656))



กฎกระทรวงผูตรวจสอบพลังงานกฎกระทรวงผูตรวจสอบพลังงาน

การดําเนินการตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมน้ัน

ตองดําเนินการโดยผูตรวจสอบพลังงานที่ไดรับใบอนุญาตจาก พพ.

ผูชํานาญการอยางนอย 1 คน ผูชวยผูชํานาญการอยางนอย 2 คน

หนาที่   1. ตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลังงาน

           2. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

สามารถตรวจสอบ และรบัรองการจดัการพลังงานได  ไมเกิน 30 แหง ในแตละรอบ



คุณสมบติัของผูช้าํนาญการ/ผูช่้วยผูช้าํนาญการ

คณุสมบัตแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้ม ดังตอ่ไปนี

– มสีัญชาตไิทย

– เป็นผูสํ้าเร็จการฝึกอบรมดา้นการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทอีธบิดปีระกาศกําหนด

– ไมอ่ยูใ่นระหว่างถกูสังพักใชใ้บอนุญาตหรอืไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญาตทอีอก
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีกอ่นวัน
ขอรับใบอนุญาตหรอืไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งโทษโดยคําพพิากษาถงึทสีดุในความผดิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน เวน้แตพ่น้โทษมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สามปีกอ่นวันขอรับใบอนุญาต



กฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงานกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน
((Building Energy CodeBuilding Energy Code))



อาคาร 9 ประเภท ไดแ้ก ่
1.อาคารสํานักงาน 2. อาคารชดุ 3. อาคารสถานบรกิาร 4. อาคารโรงมหรสพ 
5.อาคารชมุนุมคน 6. โรงแรม 7. สถานพยาบาล 8.หา้งสรรพสนิคา้ 9. สถานศกึษา

39

เพอืกําหนดมาตรฐานของอาคารทจีะกอ่สรา้งใหม ่ใหม้กีารออกแบบใหม้ี
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   “บงัคบัใชก้บัอาคาร 9 ประเภท ขนาดตงัแต ่2,000 ตร.ม. ขนึไป ”
เงอืนไขการออกแบบ ไดแ้ก ่กรอบอาคาร, ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง, ระบบปรับ
อากาศ,อปุกรณ์ผลตินํารอ้น, การใชพ้ลงังานรวม และสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน

วัตถปุระสงค์



• คาการถายเทความรอนรวมของผนงัดานนอกของอาคารในสวนที่มีการ
ปรับอากาศ ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปน้ี

ประเภทอาคาร คา่การถา่ยเทความรอ้นรวมของผนงัดา้นนอกของอาคาร 
(วตัตต์อ่ตารางเมตร)

(ก)  สถานศกึษา สํานักงาน 50

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบรกิาร
หา้งสรรพสนิคา้ อาคารชมุนุมคน

40

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ 30

สํานกังาน ≤ 50 W/m2 หา้งสรรพสนิคา้  ≤ 40 W/m2 โรงแรม  ≤ 30 W/m2

ระบบกรอบอาคาร



• คาการถายเทความรอนรวมของหลงัคาอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศ 
ในแตละประเภทของอาคารตองมีคาไมเกินดังตอไปน้ี

ประเภทอาคาร คา่การถา่ยเทความรอ้นรวมของหลงัคาอาคาร 
(วตัตต์อ่ตารางเมตร)

(ก)  สถานศกึษา สํานักงาน 15

(ข) โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบรกิาร
หา้งสรรพสนิคา้ อาคารชมุนุมคน

12

(ค) โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ 10

สํานกังาน ≤ 15 W/m2 หา้งสรรพสนิคา้  ≤ 12 W/m2 โรงแรม  ≤ 10 W/m2

ระบบกรอบอาคาร



ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

ประเภทอาคาร วัตต/ตรม.
พื้นท่ีใชงาน

สถานศึกษา สํานักงาน ≤14

ศูนยการคา/หางสรรพสินคา
โรงมหรสพ สถานบรกิาร อาคารชมุนุมคน

≤18

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ≤12
 (ไม่รวมพืนทีจอดรถ)

สํานกังาน ≤ 14 W/m2 ศนูยก์ารคา้ ≤ 18 W/m2 สถานพยาบาล  ≤ 12 W/m2



ระบบปรับอากาศ

• เครือ่งปรบัอากาศขนาดเลก็  ตองมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงานขั้นตํ่าดังตอไปน้ี

ขนาดของ
เครื่องปรับอากาศ

(วัตต)

คาสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ

(วัตตตอวตัต)

อัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน

(บีทียูตอช่ัวโมงตอวตัต)

ไมเกิน 12,000 3.22 11



การใชพ้ลงังานโดยรวม

• ในกรณีทีร่ะบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง หรือ ระบบปรับอากาศ ระบบใดระบบหนึง่
ไมผานตามเกณฑมาตรฐานทีก่ฎหมายกําหนด สามารถพิจารณาจากคาการใชพลังงาน
โดยรวมได

• การใชพลังงานโดยรวมของอาคารทีอ่อกแบบจะตองต่ํากวาคาการใชพลังงานรวมของ
อาคารอางองิ

ทางเลือก 1
ผานเกณฑทุกระบบ

ทางเลือก 1
ผานเกณฑทุกระบบ

1.ระบบกรอบอาคาร

2.ระบบแสงสวาง

3.ระบบปรับอากาศ

4.อุปกรณผลิตน้ํารอน

เกณฑในการออกแบบ

ทางเลือก 2
ใชประเมินคาพลังงานรวม

ทางเลือก 2
ใชประเมินคาพลังงานรวม

พลังงานรวมของ
อาคาร

ที่ออกแบบ

พลังงานรวม
ของอาคาร

ที่อางองิ1

2 อุปกรณผลิตน้ํารอน

ผาน

ไมผาน



ตองการปรกึษาปญหาและรับบรกิาร
ประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร

โปรดติดตอ…
ศนูยประสานงานการออกแบบอาคาร

เพื่อการอนรุกัษพลงังาน
อาคาร 8 ช้ัน 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน (พพ.)
17  ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร 0-2225-2412, 0-2223-7474     Fax: 0-2225-2412 

เวลาเปดทําการ   จันทร – ศุกร เวลา  8:30 – 16:30 น.  
http://www.2e-building.com



Q&A

www.dede.go.th
Tel. 02-2261769-70


