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กําหนดการสัมมนา 

 “โครงการกํากับดูแลและสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายสําหรับโรงงานควบคุม” 
(Regulate and Facilitate (RFE)) 

 
       ภาคเชา         08.30 - 12.00 น. 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน      

09.00 - 09.15 น. พิธีเปดการสัมมนา  

09.15 - 09.45 น. นโยบายภาครัฐดานพลังงาน 
โดย ผูแทนจากกองกํากับและอนุรักษพลังงาน 

  

09.45 - 10.30 น. แนวทางการดําเนินการตามกฎหมายสําหรับโรงงานควบคุม 
โดย ผูแทนจากกองกํากับและอนุรักษพลังงาน 

  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง     

10.45 – 12.00 น. การประเมินเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีนัยสําคัญ 
โดย ผูแทนจากกองกํากับและอนุรักษพลังงาน 

  

 

12.00-13.00 น. 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

  

ภาคบาย 13.00 - 16.00 น.   

13.00 - 14.30 น. ระบบ Solar Rooftop อัจฉริยะสําหรับลดพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟาสูงสุด 
โดย ผูแทนของท่ีปรึกษา 

  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง     

14.45 - 16.00 น. ระบบ Solar Rooftop อัจฉริยะสําหรับลดพลังงานไฟฟาและกําลังไฟฟาสูงสุด (ตอ) 
โดย ผูแทนของท่ีปรึกษา 

  

16.00 น. จบการสัมมนา      

 
 

หมายเหต ุ   -  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

   

 



นโยบายภาครฐัดา้นพลงังาน 
 



คาํแถลงนโยบายดา้นพลงังานของรฐับาล 

นโยบายและแผนการอนรุกัษพ์ลงังาน 

ภาพรวมการใชพ้ลงังานของประเทศ 

1 

2 

3 



คาํแถลงนโยบายดา้นพลงังาน 



นโยบายของรัฐบาล 

4 

มาตรา 72 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 นโยบายท่ี 5 การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขนัของไทย  

5.6 พฒันาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

  5.6.3 เสริมสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหสามารถพ่ึงพาตนเองได  

 
 

                                 โดยกระจายชนิดของเชือ้เพลิงทัง้จากฟอสซิลและจากพลงังานทดแทนอย่างเหมาะสมสนบัสนนุการผลิตและการใชพ้ลงังาน

ทดแทนตามศกัยภาพของแหล่งเชือ้เพลิงในพืน้ที ่เปิดโอกาสใหช้มุชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจดัการพลงังาน ส่งเสริมใหมี้การใช้

น้ํามนัดีเซลหมนุเร็ว B20 และ B100 เพือ่เพ่ิมการใชน้ํ้ามนัปาล์มดิบ และจดัทําแนวทางการใชม้าตรฐานน้ํามนั EURO5 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีดา้นพลงังาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟา้อจัฉริยะ เทนโนโลยียานยนต์ไฟฟา้ และระบบกกัเก็บพลงังาน รวมทัง้สนบัสนนุใหเ้กิดโครงสร้างอตัรา

ค่าไฟฟา้รูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหกัลบหน่วยไฟฟา้สทุธิ พร้อมทัง้ปรับปรุงระบบการกํากบัดูแลกิจการดา้นพลงังานใหมี้การแข่บงขนัอย่างเสรีและเป็น

ธรรม ราคาพลงังานสะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้ริง ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธรุกิจดา้นพลงังานในอนาคตดําเนินการใหมี้การ

สํารวจและคน้หาแหล่งพลงังานใหม่ และร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบา้นในการพฒันาพลงังาน  



นโยบายพลงังานจะเป็นเคร่ืองมือขบัเคล่ือนคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้าง

อาชีพ สร้างคน สร้างงาน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อม

ขบัเคล่ือนชีวิตของคนไทยไปสู่อนาคต "พลงังานเพ่ือทุกคน" 

5 

นโยบายของรัฐบาล 



นโยบายและแผนการอนรุกัษพ์ลงังาน 



เปาหมายแผนอนุรักษพลงังาน พ.ศ. 2558 -  2579 

แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวพ.ศ. 2558-2579 (20 ป) 

7 



เปาหมายแผนอนุรักษพลงังาน พ.ศ. 2558 -  2579 

ความเปนมา 
กพช. ไดเห็นชอบแผนอนุรักษพลงังานระยะยาวไวดังนี้ 

8 



แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (EEDP 2015)  พ.ศ. 2558-2579 

ลด Energy Intensity ลง 30% ภายในปี 2579 เมือ่เทยีบกบัปี 2553 

9 

8.54 8.23 5.98 
(2561)จริง 

7.85 

8.54 8.23 



เปาหมายแผนอนุรักษพลงังาน พ.ศ. 2558 -  2579 

แนวทางการดําเนินการอนุรักษพลงังาน พ.ศ. 2558 -  2579  

10 



เปาหมายแผนอนุรักษพลงังาน พ.ศ. 2558 -  2579 

มาตรการและเปาหมายแผนอนรุกัษพลังงาน พ.ศ. 2558 -  2579  

11 



เปาหมายแผนอนุรักษพลงังาน พ.ศ. 2558 -  2579 

10 มาตรการ 4 กลุมเศรษฐกิจ 

12 



ที่มา:  สนพ. 13 



14 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

ปจจุบันมีผูรับผิดชอบดานพลังงานระดับสามัญ จํานวน 13,799 คน  

ผูรับผิดชอบดานพลังงานระดับอาวุโส จํานวน 4,182 คน  

ขอมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 62 



15 

โครงการพัฒนาผูรบัผดิชอบดานพลงังาน 



16 ที่มา:  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 



ที่มา:  สนพ. 
17 



18 ทีม่า:  สนพ. 



ที่มา:  สนพ. 19 



20 ทีม่า:  สนพ. 



21 
ทีม่า:  สนพ. 



1. ผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานตามกฎหมาย 
2. เทคโนโลยพีลงังานของเครือ่งจกัรอปุกรณ ์

และวสัดเุพือ่การอนรุกัษพ์ลงังาน 
3. อบรมเผยแพร ่Best Practice ดา้นการอนรุกัษ์

พลงังาน 

ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ

อาคารฝึกอบรมภาคปฏบิตั ิ
ดา้นการจดัการพลงังาน 

การพฒันาบคุคลากรดา้นพลงังาน 

การพฒันาและฝึกอบรมบคุลากร 

22 



       ประกอบดว้ย  54 เทคโนโลย ี

ศนูยแ์สดงเทคโนโลยปีระกอบดว้ย 
- ภาคอตุสาหกรรม  37 เทคโนโลย ี(1,200 ตร.ม.) 
- ภาคอาคารธรุกจิ  10  เทคโนโลย ี(900 ตร.ม.) 
- ภาคอาคารบา้นอยูอ่าศยั  7  เทคโนโลย ี(350 ตร.ม.) 
- ผูเ้ขา้เยีย่มชม ประมาณ 20,000 คน/ปี 

 การเผยแพรเ่ทคโนโลยผีา่น Energy Display Center 

23 

การพฒันาบคุคลากรดา้นพลงังาน 



24 

ภาพรวมการใชพลังงานของประเทศ 



สถานการณ์พลงังานในปี 2561 

25 



26 

ภาพรวมการใชพลงังานของประเทศ 

การใชพลังงานขัน้สดุทาย ป 2554 - 2561 
มีการใชพลังงานในป 2561 คิดเปนมูลคากวา 1,397,306 ลานบาท 

ป 2560 เพ่ิมข้ึน จากป 2559 รอยละ 0.9  

ป 2561 เพ่ิมข้ึน จากป 2560 รอยละ 3.6  

 

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ 

ป 



สถานการณ์พลงังานในปี 2561 

27 



28 



ความต้องการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า 

เม
กะ

วตั
ต ์

(M
W

) 

2560 

หมายเหต ุ:  ความตอ้งการพลังไฟฟ้าสงูสดุในระบบ 3 การไฟฟ้า ยังไมร่วมผูผ้ลติไฟฟ้าใชเ้อง (IPS) 

2561 

2
 

3 พ.ค. 2562  เวลา 14:27 น. 
32,273 MW 

24 เม.ย. 2561  เวลา 13.51 น. 
29,968  MW 

2562 

ที่มา:  สนพ. 



ผลการดําเนินการตามแผน EEP 

30 

คา EI ลดลง 8.08 % เมื่อเทียบกับป 2553 

 



THANK YOU 

Q & A 



1 

กฎหมายดานการอนุรักษพลังงาน 



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

บังคับใช 31 ก.ค. 2552 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  

(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

พระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงานควบคุม พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม 

กฎกระทรวงมาตรฐาน 

การจัดการพลังงาน 

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

บังคับใช 3 เม.ย. 2535 

บังคับใช 1 มิ.ย. 2551 

กฎกระทรวงผูขอรับใบอนุญาต

ตรวจสอบและรับรองพลังงานฯ 
กฎกระทรวงคุณสมบัติ หนาที่ 

จํานวน ผูรับผิดชอบพลังงาน 

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

กฎกระทรวงการออกแบบ

อาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

บังคับใช 19 มิ.ย. 2552  

กฎกระทรวงมาตรฐาน

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ประกาศ 25 ก.ย. 2552  

ประกาศกระทรวง 

หลักเกณฑ วิธีดําเนินการ

จัดการพลังงาน ประกาศกรมเร่ืองการผอนผันฯ 

ประกาศ 13 ธ.ค. 2560  

ประกาศ 25 ก.ย. 2552  

ประกาศกระทรวง หลักเกณฑและ

วิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร 



3 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 



4 



การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

5 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

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

การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

6 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

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

 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 

การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

7 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผัน 

• เป็นโรงงานควบคุมที่มีการใช้ไฟฟ้า ความร้อนจากไอนํา้ หรือพลังงาน
สิน้เปลืองอ่ืนรวมกันในปีที่ผ่านมาเป็นปริมาณพลังงานทัง้หมดเทยีบเท่า
พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 20 ล้านเมกะจลู และจะใช้พลังงานในระดบั
ดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

• ย่ืนขอผ่อนผันฯ ตามแบบ บพผ. 1 

• ย่ืนขอผ่อนผันได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของปีที่จะขอ
ผ่อนผันเท่านัน้ 

• ผ่อนผันฯ ได้คราวละ 1 ปี ของรอบปีการจดัการพลังงานนัน้ 

การขอผอนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย 

8 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

9 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

10 



11 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

หนาท่ีของเจาของโรงงานควบคุม 

1. จัดใหมี ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม 
คุณสมบัติ จํานวน และหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ 

และจํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552 

2.    จัดใหมี การจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด

ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม  

พ.ศ. 2552 

12 



13 



พระราชกฤษฎีกา 

กําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 

14 



15 

มาตรา 6   มีผลในวันท่ี  17 กรกฎาคม 2543 
      เครื่องวัด   :  1,000 - 2,000  kW     
      หมอแปลง :  1,175 - 2,350  kVA    
      การใชรวม :   20 - 40  ลาน MJ/ป 



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
ผลิตอ่ืนๆ 

844, 14.5% 

โรงงานควบคุม 5,945 แหง 

อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ท้ังหมด 9,048 แหง 

จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 16 



การแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
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แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

ประเภท โรงงานควบคุม/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 
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แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

 

- (1) จบ ปวส. + ประสบการณ 3 ป + ผลงานอนุรักษพลังงาน 

- (2) ไดรับคุณวุฒิการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร หรือ วิทยาศาสตร + ผลงานอนุรักษพลังงาน 

- (3) สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญและสอบผาน 

- (5) สอบผานตามเกณฑที่กําหนดในการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 

 

 

 

- (4) สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติ) และสอบผาน 

การแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดของ ผชร. / ผชอ. ผชร./ผชอ. 

ผอส. 
19 
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แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

การอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
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www.dede.go.th 



แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

การอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
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แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

สําหรับโรงงานควบคุม 

การแตงต้ังผูรับผิดชอบดานพลังงานดวยวิธีการย่ืนผลงาน 
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กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด

การพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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กฎกระทรวงมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

ขอ 10 จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบฯ  ขอ 11 สงรายงานผลการตรวจสอบภายในเดือนมีนาคม 

พระราชบญัญัติการสงเสริมการอนุรกัษพลงังาน พ.ศ. 2535  
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
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คํานิยาม 



28 



ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 

2552 
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ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง การ

กําหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีผูไดรับ

ใบอนุญาต ดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตั้งแตรอบ

ป ๒๕๖๐ 
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ผูตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ปจจุบันมีการออกใบอนุญาตตรวจสอบ จํานวน  

- 293 ใบอนุญาต 

- นิติบุคคล 192 ใบ บุคคลธรรมดา 101 ใบ 

แบงเปน 

- ผูชํานาญการ 407 คน 

- ผูชวยผูชํานาญการ 1,248 คน 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 5 ส.ค. 62 
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 1. ที่มาและความสําคัญ 

พรบ. สงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน พ.ศ. 2535  

(แกไข พ.ศ. 2550)  

โรงงานและอาคารควบคุม 

ตองจัดทํารายงานการจัด

การพลังงาน 

และตรวจสอบรับรองการจัด

การพลังงาน 

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัด

การพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

• โรงงานและอาคารควบคุม

ดําเนินการจัดการอนุรักษ

พลังงาน 8 ขั้นตอน 

• จัดสงรายงานผลการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการภายใน

เดือนมีนาคมของทุกป 

1.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ 



เปรียบเทียบการสงรายงานฯ 

ขั้นตอนการสงรายงานการจัด

การพลังงานแบบเดิม 

จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

โดย โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ตรวจสอบและรับรองรายงานฯ 

โดย ผูตรวจสอบและรับรองฯ 

จัดทํารายงานการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงาน 

โดย ผูตรวจสอบและรับรองฯ 

จัดสงรายงานการจัดการพลงังาน  

ในรูปแบบเอกสารตนฉบับ  

พรอมแผนCD 

ขั้นตอนการสงรายงานการจัด

การพลังงานแบบใหม 

จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

โดย โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

ตรวจสอบและรับรองรายงานฯ 

โดย ผูตรวจสอบและรับรองฯ 

จัดทํารายงานการตรวจสอบและ

รับรองการจัดการพลังงาน 

โดย ผูตรวจสอบและรับรอง 

ยืนยันการสงรายงานทาง

อิเล็กทรอนิกส 

จัดสงรายงานการจัดการพลงังาน  



รูปแบบเทคโนโลยีฐานขอมูล E-Form 

ORACLE  
Temp Base 

ผา่น Web Browser 

1 
eform.dede.go.th 

CA Server 
E-Form 

Application  
Server 

2 

E-Form 
Database 

3 จดัเก็บเขา้สูฐ่านขอ้มลู 
การอนรุกัษพ์ลงังาน 

4 

พพ. 
เห็นชอบ ขอ้มลู

รายงาน 

DEDE 
Database 

5 



กรอก E-mail และรหัสผานท่ี

ไดรับ 



ชองทางการเขาใชงาน 
1. จากเว็ปไซตของ E-Form (https://eform.dede.go.th)  

2. เขาเว็ปไซตโดยตรงที่ http://eform.dede.go.th/mobile.html 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ 

 กองกาํกับการอนุรักษ์พลังงาน  กลุ่มงานวิชาการ 

เบอร์โทร 02-2230021 ต่อ 1411,1407 และ 1669 

Email : eform@dede.go.th 



THANK YOU 

Q & A 
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