
สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน

การสัมมนาแถลงผลการดําเนินงาน     
โครงการกํากับดูแลการอนุรักษพลังงานตามกฎหมายสําหรับโรงงานควบคุม

(กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่ และยาสูบ และกระดาษ)

14 ตุลาคม 2564



หัวขอการนําเสนอ

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

สรุปผลการดาํเนนิงานโครงการ



1. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
พ.ศ. 2535 (แกไขเพิม่เติม พ.ศ. 2550)

หรือ มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน

ส้ินเปลือง อยางใดอยางหนึง่รวมกันในรอบ 1 ปท่ีผานมาเทียบเทาพลังงาน
ไฟฟาต้ังแต 20 ลานเมกะจูน ข้ึนไป

หรือ ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาขนาด 1,175 kVA ข้ึนไป

เปนโรงงาน
บานเลขท่ีเดียวกัน

1.1 โรงงานควบคุม
คือ ติดต้ังเครือ่งวัดไฟฟา (มิเตอร) ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกัน

มีขนาดต้ังแต 1,0000 กิโลวัตตข้ึนไป



พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
(แกไขเพิม่เติมโดยฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550 มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2551)

พ.ร.ฎ.กําหนดโรงงาน
ควบคุม พ.ศ. 2540
บังคับใช 17 ก.ค.2540

พ.ร.ฎ.กําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2538
บังคับใช 12 ธ.ค.2538

กฎกระทรวง
มาตรฐานการจัด

การพลังงาน
บังคับใช 20 พ.ย.2552

กฎกระทรวงคุณสมบัติ 
หนาท่ี จํานวน 

ผูรับผิดชอบพลังงาน
บังคับใช 31 ก.ค.2552

กฎกระทรวงผูขอรับ
ใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองพลังงานฯ

บังคับใช 7 พ.ย.2555

กฎกระทรวงการออกแบบ
อาคารเพ่ือการอนุรักษ

พลังงาน
บังคับใช 19 มิ.ย.2552

ประกาศกระทรวง
หลักเกณฑ วิธีการ

ดําเนินการจัด
การพลังงาน

ประกาศ 25 ก.ย.2552
ประกาศกรมเร่ืองการผอนผันฯ

ประกาศ 13 ธ.ค. 2560

กฎกระทรวงมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ประกาศกระทรวง หลักเกณฑและ
วิธีการคํานวณในการออกแบบอาคาร

ประกาศ 25 ก.ย. 2552



โรงงานควบคุม 6,247 แหง
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พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ ของ
โรงงาน/อาคารควบคุม

กฎกระทรวงกําหนดหนาท่ีการปฏิบัติพ.ร.ฏ.กําหนดขอบเขตการควบคุม
กองทุน

1.มาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารใหม

2.แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน
3.การจัดการพลังงาน

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลักเกณฑการ
สนับสนุน

4.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข การเปน
ผูตรวจสอบพลังงาน

ผูตรวจสอบพลังงาน

การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
1 กําหนดโครงสรางการจัดการพลงังาน
2 ประเมินสถานะเบื้องตน
3 กําหนดนโยบายและประชาสัมพันธ
4 ประเมินศักยภาพดานเทคนิค
5 กําหนดมาตรการเปาหมาย
6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ
7 ดําเนินตามแผนปฏิบัติการ
8 ทบทวนผลการดําเนินการ

สงรายงานการจัดการพลังงาน

พพ.



ข้ันตอนการดําเนินการอนุรักษพลังงาน

พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

เจาของโรงงาน/อาคารผชร/ผชอ.

การจัดการพลังงาน

ตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

ผูตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน

สงรายงานการจัด
การพลังงานในเดอืน

มีนาคมของทุกป

พพ. แจงผลรายงาน

ชวยเจาของโรงงาน/อาคาร

จัดใหมี



1.2 ผูรับผิดชอบดานพลังงานประจาํ
โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ผชร./ผชอ.)

ไดรับการขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติตามที ่พพ.กําหนด และแจงการแตงต้ัง
ภายใน 180 วัน นับแตวันทีเ่ปน โรงงาน/อาคารควบคุม

โรงงาน/อาคาร

(ขนาดเล็ก)

โรงงาน/อาคาร

(ขนาดใหญ)

< 3,000 kW ขนาดเคร่ืองวัดไฟฟา ≥ 3,000 kW

< 3,530 kVA ขนาดหมอแปลง ≥ 3,530 kVA

< 60 ลาน MJ/y ปริมาณการใชพลังงาน ≥ 60 ลาน MJ/y

1 คน จํานวนผูรับผิดชอบพลังงาน

2 คน
อยางนอย 1 คน ตองไดรับการอบรม
หลักสูตร ผอส. หรือ ผูท่ีสอบไดตาม

เกณฑ



คุณสมบัติผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ตองมีคุณลักษณะอยางหนึง่อยางใด ดังตอไปนี้

1) จบ ปวส. + ประสบการณ 3 ป + ผลงานอนุรักษพลังงาน
2) ไดรับคณวุฒิการศึกษา วศ.บ/วท.บ. + ผลงานอนุรักษ

พลังงาน
3) สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

และสอบผาน
4) สอบผานตามเกณฑทีกํ่าหนดในการจัดสอบผูรับผิดชอบ

ดานพลังงาน

5) สําเร็จการอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบพลังานอาวุโส ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติและสอบผาน



แจงชือ่ ผชร.
ทีพ่นจากตําแหนง

แจงชือ่ผูทําหนาท่ี 
ผชร.คนใหม

พรอมสงแบบแจง
แตงตั้ง

(แบบ บพช.)

แจง พพ. 
ภายใน 90 วัน

นับแต ผชร.เดิมพน
จากตําแหนง

การเปลีย่นแปลงผูรับผิดชอบดานพลังงาน

การเปลีย่นแปลง
ผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน



หนาทีผู่ตรวจสอบพลังงาน

ตรวจสอบ

ผูตรวจสอบพลังงาน

บุคคล/ นิติบุคคลทีไ่ดรับ
ใบอนุญาตจาก พพ. ใหเปน

ผูตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน

ตามมาตรา 48/1

1.3 การตรวจสอบและรับรองการจดัการพลังงาน

รับรองการจัดการพลังงาน



แนวทางการจัดการพลังงาน

1. โรงงาน/อาคารควบคุม
กําหนดโครงสรางการจัดการพลังงานและอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการ/คณะทํางานในเรือ่งการจัดการพลังงาน

2  การประเมินสถานการณการจัดการพลังงานเบื้องตน

3  การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานและประชาสัมพันธ

6.การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

8. ทบทวน วิเคราะห แกไข
ขอบกพรองของระบบ

7.การตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงาน

4. ประเมินศักยภาพ

5  กําหนดมาตรการเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน



1.4 การขอผอนผนั

การขอผอนผัน

ใชพลังงานต่ํากวาขนาด
หรือปริมาณท่ีกําหนด
(ตาม พรฎ. โรงงานควบคุม 2540 หรือ พรฎ.อาคารควบคุม 
2538)

เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน

การยกเลิกเปน
โรงงาน/อาคารควบคุม
ครอบครองเคร่ืองวัดไฟฟา(มิเตอร) หรือ 
หมอแปลงไฟฟาตํ่ากวาท่ีกฎหมายกําหนด
ติดต้ังหมอแปลงไฟฟาขนาดโดยรวมตํ่ากวา 
1,175 kVA
เลิกกิจการ และยกเลิกการใชหมอแปลงไฟฟา

1.5 การยกเลิก
การเปนโรงงาน/อาคารควบคุม



หลักเกณฑการขอผอนผนั

1. เปนโรงงานควบคุมที่มีการใชไฟฟา ความรอนจากไอนํ้าหรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอ่ืนรวมกันในปที่ผานมาเปนปริมาณพลังงานท้ังหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟานอยกวา 20 ลานเมกะจูล และจะใชพลังงานใน
ระดับดังกลาวตอไปเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน

2. ยืน่ขอผอนผันฯ ตามแบบ บพผ.1
3. ยืน่ขอผอนผันไดระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 มนีาคม ของปทีจ่ะขอ

ผอนผันเทาน้ัน
4. ผอนผันฯ ไดคราวละ 1 ป ของรอบปการจัดการพลังงานน้ัน



สรุปผลการดําเนนิงาน

2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม

2.2 การอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม



ภาพรวมสถานภาพของโรงงานควบคุม

2.1  การปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุม

สถานะโรงงานควบคุม (กลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
เคร่ืองดื่ม และยาสูบ และกระดาษ) จํานวน 1,365 แหง

สถานะโรงงานควบคุม (กลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
เคร่ืองดื่ม และยาสูบ และกระดาษ) จํานวน 1,213 แหง

ที่สามารถดําเนินการได

จํานวนโรงงาน

ควบคุมที่

ดําเนินการปกติ

, 1,236.00, 

90.55%

จํานวนโรงงาน

ควบคุม ทีข่อ

ผอนผันป พ.ศ. 

2562, 129.00, 

9.45%

261, 21.12%

5, 0.40%

16, 1.29%

954, 77.18%

จํานวนโรงงานควบคุมที่ไมจัดสงรายงานการจัดการฯ และไมจัดสงรายงานการตรวจฯ

จํานวนโรงงานควบคุมที่ไมจัดสงรายงานการจัดการฯ แตสงรายงานการตรวจฯ

จํานวนโรงงานควบคุมที่จัดสงรายงานการจัดการฯ แตไมสงรายงานการตรวจฯ

จํานวนโรงงานควบคุมที่ตองทวนสอบ



กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่และยาสูบ 

อุตสาหกรรม
จํานวนโรงงาน (แหง)

ป 2563
ป 2564

ยกเลิก เพิ่มใหม รวม

อาหาร เครื่องด่ืมและยาสูบ 1,185 2 20
1,203

+1.50 %

ดําเนินการ
ได, 1,094, 

91%

ผอนผัน, 
109, 9%

สถานภาพโรงงาน

กรุงเทพและปริมณฑล, 
414, 34%

ภาคกลาง, 215, 18%

ภาคเหนือ, 44, 4%

ภาคตะวันออก, 155, 
13%

ภาคใต, 118, 10%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 

172, 14%

ภาคตะวันตก, 85, 7%

สถานภาพโรงงาน

กลุม 1, 
657, 56%

กลุม 2, 
517, 44%

สถานภาพโรงงาน



กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่และยาสูบ 

ระบุไมได, 29, 
3%

ไมมี
ผูรับผิดชอบ, 
183, 17%

ไมครบถวน, 
107, 10%

ครบถวน, 757, 
70%

รวม 1,076 แหง

ไมมี ผชร., 147, 
51%

ไมมี ผชร. แตมี 
ผอส., 11, 4%

ไมมี ผอส. แตมี 
ผชร., 96, 33%

ไมมี ผชร. และ 
ผอส., 36, 12%

รวม 290 แหง

สถานภาพ แหง คน

สง บพช. 54 129

ผชร. 39 98

ผอส. 15 31



กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดืม่และยาสูบ 

รายการ กลุม 1 กลุม 2 รวม
โรงงานควบคุมที่ไมจัดสงรายงานการจัดการฯ 
และไมจัดสงรายงานการตรวจฯ

167 62 229

โรงงานควบคุมที่ไมจัดสงรายงานการจัดการฯ
แตสงรายงานการตรวจฯ

4 1 5

โรงงานควบคุมที่จัดสงรายงานการจัดการฯ 
แตไมสงรายงานการตรวจฯ

13 3 16

รวม 184 66 250

ผลทวนสอบ กลุม 1 กลุม 2 รวม
pass 280 334 614
minor 87 112 199
major 7 12 19
รวม 374 458 832



อุตสาหกรรม
จํานวนโรงงาน (แหง)

ป 2563
ป 2564

ยกเลิก เพิ่มใหม รวม

กระดาษ 180 0 4
184

+2.17 %

กลุมอตุสาหกรรมกระดาษ

กลุม 1, 
97, 54%

กลุม 2, 
83, 46%

ดําเนินการ
ได, 160, 
100%

ผอนผัน, 
0, 0%

กรุงเทพและปริมณฑล, 
104, 58%

ภาคกลาง, 12, 7%

ภาคเหนือ, 0, 0%

ภาคตะวันออก, 53, 
29%

ภาคใต, 3, 2%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 

2, 1%
ภาคตะวันตก, 6, 3%



กลุมอตุสาหกรรมกระดาษ

สถานภาพ แหง คน

สง บพช. 11 16

ผชร. 9 13

ผอส. 2 3

ระบุไมได, 4, 
3% ไมมีผูรับผิดชอบ

, 26, 16%

ไมครบถวน, 19, 
12%

ครบถวน, 111, 
69%

รวม 160 แหง

ไมมี ผชร., 23, 
51%

ไมมี ผชร. แตมี 
ผอส., 5, 11%

ไมมี ผอส. แตมี 
ผชร., 14, 31%

ไมมี ผชร. และ 
ผอส., 3, 7%



รายการ กลุม 1 กลุม 2 รวม
โรงงานควบคุมที่ไมจัดสงรายงานการจัดการฯ 
และไมจัดสงรายงานการตรวจฯ

23 9 32

โรงงานควบคุมที่ไมจัดสงรายงานการจัดการฯ 
แตสงรายงานการตรวจฯ

4 1 5

โรงงานควบคุมที่จัดสงรายงานการจัดการฯ 
แตไมสงรายงานการตรวจฯ

13 3 16

รวม 40 13 53

ผลทวนสอบ กลุม 1 กลุม 2 รวม
pass 41 50 91
minor 12 20 32
major 0 1 1
รวม 53 71 124

กลุมอตุสาหกรรมกระดาษ



การตัดสินความสอดคลอง
พิจารณาความสอดคลองในการดําเนินการจัดการพลังงานของ โรงงานควบคุม

หรืออาคารควบคุมกับขอกําหนดของวิธีการจัดการพลังงานโดยตองมีหลักฐานและ
เอกสาร    การสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของ และการปฏิบัติจริงที่โรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม 

หลักเกณฑ “ก” พบหลักฐาน “ก”  หลักเกณฑ “ก”         พบหลักฐาน “ข”

สอดคลอง ไมสอดคลอง 



สอดคลอง 

ผานการตรวจสอบ หมายถึง การที่ เจาของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมปฏิ บัติตาม
ขอกําหนดครบถวน และถูกตองครบทุกขอ ใหถือวาการ
ปฏิบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับขอกําหนด 

หลักเกณฑ “ก” พบหลักฐาน “ก” 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552



ไมสอดคลอง ไมสอดคลอง 

ความไมสอดคลอง
ประกาศกระทรวงฯ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ประเภทไมรายแรง
ความไมสอดคลองของ
เอกสารขณะท่ีปฏิบัติจริง 

ความไมสอดคลองหรือความ
คลาดเคล่ือนในเชิงปฏิบตัิ

ขอ 24 (3)(ข)

ประเภทรายแรง
การไมมีเอกสารในการดาํเนินการ
จัดการพลังงานหรือไมมหีลักฐาน
การปฏิบัติงานจริงตามขอใดขอ
หนึ่งของวิธีการจัดการพลังงาน
ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง

ขอ 24 (3)(ก)

หลักเกณฑ “ก” พบหลักฐาน “ข” หลักเกณฑ “ข” ไมพบหลักฐานใดๆ



ความไมสอดคลองประเภทรายแรง (Major) หมายถึง การไมมีเอกสาร 
ในการดําเนินการจัดการพลังงาน หรือไมมีหลักฐานการปฏิบัติจริงตามขอใด
ขอหนึง่ ของวิธีการจัดการพลังงานทีกํ่าหนดไวในกฎกระทรวง การปฏิบัติซ่ึง
มีความไมสอดคลองประเภทรายแรงไดแก ขอ 24 (3) (ก) ขอ ก.1 ถึง ก.7 

ในกรณีท่ีเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงาน ไมสอดคลอง
กับขอกําหนดอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบและรับรองสรุปผลการพิจารณาวา ไมผานการตรวจสอบ 
พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลงังาน •มาตรา 55 “เจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบดาน
พลังงานผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท” 
•มาตรา 9 (1) และ มาตรา 21 (1) “กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลงังานให เจาของโรงงาน / อาคาร ควบคุม
ตองปฏิบัติ

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552



ความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง (Minor) หมายถึง ความไมสอดคลอง
ของเอกสารขณะที่ปฏิบัติจริง ความไมสอดคลองหรือความคลาดเคล่ือนในเชิง
ปฏิบัติ การปฏิบัติซ่ึงมีความไมสอดคลองประเภทไมรายแรงไดแก ขอ 24 (3) (ข) ขอ 
ข.1 ถึง ข.4 ในกรณีที่เจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมดาเนินการ
จัดการพลังงาน ไมสอดคลองกับขอกําหนดอยางไมรายแรง ใหผูตรวจสอบและ
รับรองสรุปผล การพิจารณาวา ผานการตรวจสอบแตตองแกไขในปตอไป 

*ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552



major, 19, 2% minor, 231, 
24%

pass, 706, 74%



รายละเอียดความไมสอดคลอง ข้ันตอน แหง %

ประเภทรายแรง

(ก.1)

• การไมมีคําส่ังแตงตั้งคณะทางานดานการจัดการพลังงานเปนเอกสาร 1 1 0.10 %

• การไมกําหนดอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงานตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง

1 1 0.10 %

(ก.2)

•  การไมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบือ้งตน ท้ังในหนวยงาน
ยอยตามโครงสรางและภาพรวมของโรงงานควบคมุหรืออาคารควบคุมใน
กรณีท่ีมีการนําวิธีการจัดการพลังงานมาใชเปนคร้ังแรก

2 - -

(ก.3)

• การไมมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสาร 3 - -
• การไมกําหนดนโยบายอนรัุกษพลังงานใหมีสาระสําคัญตาม ท่ีกําหนดไวใน

กฎกระทรวง 3 1 0.10 %

• การไมประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑ และวิธีการใน 
ขอใดเลยท่ีกําหนดไวในประกาศนี้

4 - -



รายละเอียดความไมสอดคลอง ข้ันตอน แหง %

ประเภทรายแรง

(ก.4)

• การไมกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในประกาศนี้

5 2 0.210 %

• การไมกําหนดแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน 5 - -

(ก.5)

•   การไมดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ
แผนอนุรักษพลังงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศนี้

6 2 0.21 %

•   การไมติดตามผลการดําเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมเพือ่
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

6 2 0.21 %



รายละเอียดความไมสอดคลอง ข้ันตอน แหง %

ประเภทรายแรง

(ก.6)

• การไมมีคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมนิการจัดการพลังงาน ภายใน
องคกรเปนเอกสาร

7 3 0.31 %

• การไมตรวจประเมนิการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี
กําหนดในประกาศนี้

7 1 0.10 %

• การไมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน  
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศนี้

8 1 0.10 %

• การไมนําผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนําเสนอ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานเพื่อทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงานในรอบป

8 5 0.52 %

• การไมมีผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัด
การพลังงาน 8 2 0.21 %



รายละเอียดความไมสอดคลอง ข้ันตอน แหง %

ประเภทรายแรง

(ก.7)

• การไมเผยแพรคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 1 - -

• การไมเผยแพรคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายในองคกร

7 1 0.10 %

• การไมเผยแพรในเร่ืองของนโยบายอนุรักษพลังงาน 3 - -

• การไมเผยแพรแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานดวยวิธีการใดๆ ใหบคุลากรในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบอยางท่ัวถึง

5 - -



รายละเอียดความไมสอดคลอง ข้ันตอน แหง %

ประเภทไมรายแรง

(ข.1)
• การมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เปนเอกสาร

แตยังไมไดลงลายมอืชื่อ โดยเจาของโรงงานควบคุม หรือเจาของ
อาคารควบคุม

1 6 0.63 %

• การมีคําส่ังแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกร เปนเอกสารแตยงัไมไดลงลายมือชือ่ โดยเจาของโรงงาน
ควบคุม หรือเจาของอาคารควบคุม

7 8 0.84 %

• การมีนโยบายอนุรักษพลังงานเปนเอกสารแตยงัไมไดลงลายมือชื่อ 
โดยเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

3 1 0.1 %



รายละเอียดความไมสอดคลอง ขั้นตอน แหง %

(ข.2)

•  การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานสอดคลอง
กับสาระสําคัญบางขอตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง

1 38 3.97 %

•  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุก หนวยงานยอยตามโครงสรางของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบ 
ทุกองคประกอบตามท่ีกําหนด

2 20 2.09 %

•   การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานสอดคลองกับสาระสําคัญบางขอตามท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง 3 8 0.84 %

•  มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน การตรวจประเมิน การจัดการพลังงาน และการ
ทบทวน  วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง ของการจัดการพลังงานในบางขอหรือไมครบทุก
องคประกอบ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศน้ี

4 19 1.99 %

•  การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทางานดานการจัดการพลังงานสอดคลอง
กับสาระสําคัญบางขอตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง

7 14 1.46 %

•  การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบทุกหนวยงานยอยตามโครงสรางของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนไมครบ
ทุกองคประกอบตามท่ีกําหนด

8 10 1.05 %



รายละเอียดความไมสอดคลอง ข้ันตอน แหง %

(ข.3)

• ผลการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมนิศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน รวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลท่ีใช ใน
การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอน 
และผลการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติตามเปาหมาย และ
แผนอนุรักษพลังงานในแตละมาตรการไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม

4,5,6 84 8.79 %

• ผลการติดตามการจัดฝกอบรมและกิจกรรมเพือ่สงเสริมการอนุรักษ
พลังงานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว

6 21 2.2 %



รายละเอียดความไมสอดคลอง ข้ันตอน แหง %

(ข.4)
มีการเผยแพรคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน คําส่ัง
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมนิการจัดการพลังงานภายในองคกร นโยบาย
อนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพือ่สงเสริม การอนุรักษ
พลังงานดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว แตบคุลากรของ โรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมไดรับทราบไมท่ัวถึง เปนตน

1,3,5,7 15 1.57 %



สรุปปริมาณการใชพลังงานของโรงงานควบคุมกลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่งดืม่และ

ยาสูบ และอุตสาหกรรมกระดาษ

2.2 การอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม

การใชพลังงาน อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดืม่และยาสูบ อุตสาหกรรมกระดาษ

กลุม 1 กลุม 2 รวม กลุม 1 กลุม 2 รวม

ไฟฟา

(kWh) 1,904,186,254.11 9,197,963,846.09 11,102,150,100.20 224,312,711.65 1,949,000,185.95 2,173,312,897.60

(MJ) 6,855,070,514.81 33,112,669,845.91 39,967,740,360.72 807,525,761.94 7,016,400,669.43 7,823,926,431.37

(ktoe) 162.26 783.76 946.02 19.11 166.07 185.18

ความรอน

พลังงาน (MJ) 10,175,256,851.68 48,731,695,405.91 58,906,952,257.59 - 14,405,841,886.14 14,405,841,886.14

ไอนํ้า (ktoe) 240.84 1,153.45 1,394.29 - 340.98 340.98

พลังงาน
ส้ินเปลือง

(MJ) 13,020,704,504.46 42,642,094,133.87 55,662,798,638.33 1,440,708,849.72 57,118,232,321.68 58,558,941,171.40

(ktoe) 308.19 1,009.31 1,317.50 34.10 1,351.96 1,386.06

พลังงาน
หมุนเวียน

(MJ) 47,882,924,540.33 134,136,882,717.61 160,458,540,739.92 107,837,125.50 27,425,295,832.79 3,935,439,260.37

(ktoe) 1,133.36 3,174.95 4,308.31 2.55 649.14 651.69

รวม
(MJ) 77,933,956,411.28 258,623,342,103.30 336,557,298,514.57 2,356,071,737.16 105,965,770,710.04 108,321,842,447.20

(ktoe) 1,844.65 6,121.47 7,966.12 55.76 2,508.15 2,563.91



ประเภทโรงงาน กลุม

การอนุรักษพลังงาน (MJ) การลดการ
ปลอยกาซเรือน

กระจก (ตัน 
CO2)*ไฟฟา (MJ) ความรอน (MJ) รวม (MJ) รวม (ktoe) รอยละ

อาหาร เคร่ืองดื่มและ
ยาสูบ

กลุม 1 135,201,992.58 216,720,340.40 351,922,332.98 8.33 0.45 48,584.83

กลุม 2 810,289,191.45 1,046,796,753.13 1,857,085,944.58 43.96 0.72 256,381.03

กระดาษ
กลุม 1 36,813,958.47 69,362,887.81 106,176,846.28 2.51 4.5 14,658.30

กลุม 2 197,526,786.06 229,419,055.99 426,945,842.05 10.11 0.4 58,942.25

รวม 1,179,831,928.56 1,562,299,037.34 2,742,130,965.90 64.91 0.62 378,566.41

สรุปผลการอนุรักษพลังงาน และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 



สรุปปริมาณการใชพลังงาน ผลการอนุรักษพลังงานและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

คิดเปนเปอรเซ็นตของพลังงานท่ีประหยัด 0.62  %
สามารถลดการเกิดกาซ CO2 เทากับ 378,566.41  ตัน/ป

พลังงานไฟฟา

(kWh/ป)

ท่ีใช 13,275,462,997.80

ท่ีประหยัดได 
327,731,091.30

พลังงานความรอน

(MJ/ป)

ท่ีใช 351,928,513,953.75

ท่ีประหยัดได 
1,562,299,037.34

พลังงานรวม

(MJ/ป)

ท่ีใช 365,203,976,951.55

ท่ีประหยัดได            
2,742,130,965.90



มาตรการยอดนิยม 5 อันดับ

ลําดับ มาตรการ จํานวน
มาตรการ

ผลการอนุรักษพลังงาน (MJ)

HK PI MC รวม

1 ระบบแสงสวาง การเปลี่ยนจากหลอดฟลอูอเรสเซนต 
(FL) เปนหลอด LED

794 52,195,512.37
52,195,512.37

2 ระบบอากาศอัด การบํารุงรักษาที่เหมาะสม 463
58,260,923.6

1
58,260,923.61

3 ระบบอากาศอัด การลดการร่ัวไหลของอากาศอัด 400 38,493,547.18
38,493,547.18

4 ระบบปรับอากาศหรือทํา
ความเย็นและระบายอากาศ
(HVAC)

การกําหนดเวลาเปด-ปดทีเ่หมาะสม 229
32,277,622.5

4
32,277,622.54

5 ระบบอากาศอัด ใชชุดเคร่ืองอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ
สูงทดแทนชุดเดิม

219 53,424,366.94
53,424,366.94



มาตรการทีมี่ผลการอนุรักษพลังงานสูง 5 อันดับ

ลําดับ มาตรการดานไฟฟา
ผลการอนุรักษพลังงานเฉลีย่

(MJ)

1 ระบบแสงสวาง การใช PLC ควบคุมการปด-เปด 2,379,703.25

2 ระบบปรับอากาศหรือทําความ
เย็นและระบายอากาศ (HVAC)

การติดต้ังอุปกรณควบคุมการทํางานของ
เคร่ืองทําน้ําเย็น

1,090,370.25

3 ระบบสวนกลาง (Utility 
System)

การใช Demand Controller ชวยควบคุมการ
ทํางาน

1,084,098.05

4 เคร่ืองจักรและอุปกรณอ่ืนๆ การใชเครือ่งทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 856,530.00

5 การเปลีย่นไปใชพลังงานอีก
ประเภทหนึง่

เปลีย่นการใชพลังงานไฟฟาเปนการใช
พลังงานชนิดอ่ืนๆ

581,116.73



มาตรการท่ีมีผลการอนุรักษพลังงานสูง 5 อันดับ

ลําดับ มาตรการดานความรอน
ผลการอนุรักษพลังงาน

เฉลีย่ (MJ)

1
ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม
ตางๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพของเตา 
Reverbaratory Furnace 397,176,276.73

2 การเปล่ียนไปใชพลังงานอีกประเภทหน่ึง
การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจาก
อุตสาหกรรมและการเกษตร 117,405,233.57

3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานความ
รอนอ่ืน ๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
ความรอนอ่ืน ๆ 48,138,440.69

4
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ในงานอุตสาหกรรม

มาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 41,370,450.11

5
การนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมาใช
ใหม

การใช Plate heat exchangers
37,732,325.00



ขอบคุณ
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