
แนวนโยบายด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ส าหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม 

นายโสภณ มณีโชติ 
วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ 
ส านักก ากับและอนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ 
การส่งเสริมการอนรุักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550) 

 

  ก ำกับ ดูแลส่งเสริม และช่วยเหลือให้โรงงำนควบคมุ  
และอำคำรควบคุมได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย เพื่อให้มีกำรใช้พลังงำน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด 



มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 เม.ย. 2552 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 31 ก.ค. 2552 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ 
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม 

กฎกระทรวง 

มาตรฐาน 
การจัดการพลังงาน 

มาตรฐานการออกแบบอาคาร 

มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร 
 อุปกรณ์ ก าหนดวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 2538 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 2540 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2535 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2551 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ ฯ 

คุณสมบัติ 
ผู้รับผิดชอบพลังงาน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2552 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2552 

โครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2555 
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หน้าที่ของเจ้าของอาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ. 

อาคารควบคุม โรงงานควบคุม 
พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 

พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540  

• เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่       1,000  kW  ขึ้นไป     
• หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่     1,175  kVA ขึ้นไป 
• การใช้พลังงานรวมตั้งแต่  20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป 

หน้าที่ 
1. จัดให้มี ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าโรงงาน/อาคารควบคุม คุณสมบัติ จ านวน และหน้าที่

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 

2. จัดให้มี การจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  พ.ศ. 2552 
• จัดท ำระบบกำรจัดกำรพลงังงำน 
• จัดให้มีรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน เป็นประจ ำทุกปี 
• จัดให้มีกำรตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน โดยผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 
• น ำรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำนเปน็สว่นหนึง่ของรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และส่งให้อธิบดี ภำยในเดือนมีนำคมของทุกปี 4 
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ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 (ไม่รวมขอผ่อนผัน) 

จ าแนกตามภูมิภาค จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

กรุงเทพและปริมณฑล 
1,128, 21% 

ภาคกลาง 
1,611, 31% 

ภาคตะวันตก 
188, 4% 

ภาคตะวันออก 
1,599, 30% 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

335, 6% 

ภาคใต้ 
292, 6% 

ภาคเหนือ 
117, 2% 

กระดาษ 
161, 3% 

ก๊าซ 
23, 0% 

การประปา 
28, 1% 

การไฟฟ้า 
133, 3% 

เคมี 
361, 7% 

ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

905, 17% 

ไม้ 
83, 2% โลหะมูลฐาน 

342, 6% 
สิ่งทอ 

412, 8% 

หิน กรวด ดิน ทราย 
75, 1% 

อโลหะ 
957, 18% 

อาหาร เครื่องดื่มและ
ยาสูบ 

1,042, 20% 

อุตสาหกรรมการผลติ
อื่นๆ 

748, 14% 

โรงงานควบคุม 5,270 แห่ง 

อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ทั้งหมด 7,929 แห่ง 



อาคารอ่ืนๆ 
272, 10% ฟาร์มปศุสัตว์ 

84, 3% 

โรงพยาบาล 
261, 10% 

โรงแรม 
467, 18% 

ศูนย์การค้า 
652, 24% 

สถานศึกษา 
257, 10% 

ส านักงาน 
666, 25% 
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จ าแนกตามภูมิภาค จ าแนกตามประเภทอาคาร 

กรุงเทพและปริมณฑล 
1,130, 42% 

ภาคกลาง 
380, 14% ภาคตะวันตก 

99, 4% 

ภาคตะวันออก 
283, 11% 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

280, 11% 

ภาคใต้ 
330, 12% 

ภาคเหนือ 
157, 6% 

อาคารควบคุม 2,659 แห่ง 

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 (ไม่รวมขอผ่อนผัน) 

อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม ทั้งหมด 7,929 แห่ง 
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เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

จัดท าระบบการจัดการพลังงาน 

ส่งรายงานการจัดการพลังงานประจ า
รอบปี.....ให้ พพ. 

พพ. ตรวจสอบและแจ้งผล 

การด าเนินการจัดการพลังงาน (ก่อนมีผู้ตรวจสอบ) 
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เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

2. จัดท าระบบการจัดการพลังงาน 

ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ 

3. จัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 

4. ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

สร
รห

า แ
ละ

ว่า
จ้า

ง 

5. จัดท ารายการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบฯ 

6. ส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ รายการตรวจสอบ 
และรายงานการจัดการพลังงานให้ พพ. 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (หลังมผีู้ตรวจสอบ) 
แจ้

งร
ับท

รา
บผ

ลก
าร

ตร
วจ

สอ
บฯ

 

จัดส่งให้โรงงาน/อาคารควบคุม 

ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
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ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ผู้ตรวจสอบและรับรอง หมำยควำมว่ำ ผู้มีอ ำนำจตรวจสอบและรับรอง 
กำรจัดกำรพลังงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 47  
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามมาตรา 48/1 
แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

ผู้ตรวจสอบขึ้นทะเบียน 



10 

*หน้าที่ รายละเอียด 
1.  ตรวจสอบรายงาน 

การจัดการพลังงาน 
พิจารณาความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารและหลักฐาน ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือ
สัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก าหนดของวิธีการจัดการพลังงาน 

2.  เสนอข้อคิดเห็นการปรับปรุง
วิธีการด าเนินการจัด
การพลังงาน 

1. กรณีท่ีเจ้าของโรงงานควบคุมหรือโรงงานควบคุมด าเนินงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของวิธีการ
จัดการพลังงาน 

2. กรณีท่ีไม่พบข้อบกพร่องแต่มีโอกาสท่ีจะปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

3.  จัดท ารายการการตรวจสอบ
ตามข้อก าหนด 

ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
1. ชื่อรายการตรวจประเมิน 
2. ผลการตรวจประเมินว่ามีหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีท่ีมีหลักฐาน ให้ระบุชื่อของหลักฐานความ

สอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด รวมถึงการระบุประเภทขอความไม่สอดคล้องใน
กรณีร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน
ในแต่ละขั้นตอนให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 

4.  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองฯ 

น ารายการตรวจสอบท่ีจัดท าขึ้น มาท าเป็นสรุปผลการตรวจสอบ ต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย  
ชื่อรายการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมิน และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยต้องลงลายมือ
ชื่อรับรองโดยผู้ตรวจสอบฯ  

* ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบฯ ตามกฎหมาย 



แนวทางการตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบ ในระยะเริ่มต้น 
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โรงงานและอาคาร
ควบคุม 

ขนาดหม้อแปลงตั้งแต่ 
3,000 kW หรือ 3,530 
kVA หรือใช้พลังงานรวม 

60 ล้าน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัด

การพลังงาน 
ปี 2558 

โรงงานและอาคาร
ควบคุม 

ขนาดหม้อแปลงตั้งแต่ 
2,000 kW หรือ 2,350 
kVA หรือใช้พลังงานรวม 

40 ล้าน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัดการ 
พลังงาน ปี 

2559 

โรงงานและอาคาร
ควบคุม 

ขนาดหม้อแปลงตั้งแต่ 
1,000 kW หรือ 1,175 
kVA หรือใช้พลังงานรวม 

20 ล้าน MJ ขึ้นไป  

รายงาน 
การจัด

การพลังงาน 
ปี 2560 

กำรตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบฯ รอบกำรจัดท ำระบบกำรจัด
กำรพลังงำน ระหว่ำงปี 2558 - 2560  

กิจกรรมที ่พพ. ต้องด ำเนินกำร 
• จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
• ส่งเสริมและผลักดันการเลื่อนระดับในสาขาวิศวกรเครื่องกล และการยื่นขอระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล  

ในงานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน 
• อนุญาตให้มีหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
• ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ 
• อบรมพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ มี.ค. ปี 59 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ ม.ีค. ปี 60 

ส่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ มี.ค. ปี 61 
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สาระส าคัญ: ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ด าเนินการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2559 ให้กับโรงงานควบคุมเอกชนและ
อาคารควบคุมเอกชนที่มีการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าขนาดรวมกันตั้งแต่ 2,000 
กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดรวมกันตั้งแต่ 2,350 
กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานความร้อนรวมในรอบปีที่ผ่าน
มาเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 40 ล้านเมกะจูลขึ้นไป  
 
แตไ่ม่รวมถึงโรงงานควบคุมเอกชนและอาคารควบคุมเอกชนที่ด าเนินการจัด
การพลังงานในรอบปี 2559 น้อยกว่า 180 วัน 

ปี 2558 
โรงงานควบคุม 2,129 แห่ง 
อาคารควบคุม 565 แห่ง 

รวม  2,785  แห่ง 

โรงงานควบคุม 3,245 แห่ง 
อาคารควบคุม 1,098 แห่ง 

รวม  4,343 แห่ง 

แนวทางการตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบ 



สถานะการออกใบอนุญาตตรวจสอบและรบัรองการจัดการพลังงาน 

13 13 
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 

ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน  
113 ใบอนุญาต (142 ทีม) ประกอบด้วย 
 
• ประเภทบุคคลธรรมดา    72  ใบอนุญาต 
• ประเภทนิติบุคคล     41  ใบอนุญาต 



ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต 

14 14 

www.dede.go.th 
การอนุรักษ์พลังงานส าหรับ

อาคารโรงงานควบคุม 

หรือที่ www.thaienergyauditor.org 



แนวทางการว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรอง 
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ค่าตอบแทนการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน = 
   (อัตราค่าจ้างผู้ช านาญการ (ต่อวัน)                  x  จ านวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ)   + 
   (อัตราค่าจ้างผูช้่วยผู้ช านาญการ คนท่ี 1 (ต่อวัน)  x  จ านวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ)   + 
   (อัตราค่าจ้างผู้ช่วยผู้ช านาญการ คนท่ี 2 (ต่อวัน)  x  จ านวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ) 
  

หมายเหตุ ไม่รวมถึงค่าเดินทางและท่ีพักของผู้ช านาญการและผู้ช่วยผู้ช านาญการ 

การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคมุแต่ละแห่ง 
ต้องด าเนินการโดย ผู้ช านาญการ อย่างน้อย 1 คน และผู้ช่วยผู้ช านาญการ อย่างน้อย 2 คน  

(กฎกระทรวงก ำหนดคุณสมบัตขิองผู้ขอรับใบอนุญำต หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุญำต 
และกำรอนุญำตตรวจสอบและรับรองกำรจัดกำรพลังงำน พ.ศ. 2555 ข้อ 6) 



แนวทางการว่าจ้างผู้ตรวจสอบ 
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การก าหนดจ านวนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ 

ปัจจัยในการพิจารณาความซับซ้อนของ 
ระบบการจัดการพลังงาน (Complexity) 

1. ปริมาณการใช้พลังงานทั้งปี  
(Annual energy consumption) 
 

2. จ านวนแหล่งพลังงาน (ไฟฟ้า+ความร้อน) 
(Number of energy sources) 
 

3. จ านวนการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ 
(Number of significant energy uses) 
 

4. จ านวนมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 
 

5. จ านววนหลักสูตร / กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

6. จ านวนพนักงาน 



การสนับสนุนระบบการตรวจสอบและรับรอง ในระยะเริ่มต้น 

17 

โครงการส่งเสริมการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

หลักเกณฑ์กำรสนับสนนุ 
พพ. จะให้การสนับสนุนค่าตรวจสอบและรับรองการ
จัดการพลังงานให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ี
มีผลจากการด าเนินการระบบการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ดังนี้ 
• ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานท่ีเป็น

รูปธรรมชัดเจน 
• การอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน 
 

สนับสนุนแห่งละไม่เกิน 40,000 บำท 

โรงงาน/อาคารควบคุม 

ผู้ตรวจสอบ 

4. 
ส่ง

รา
ยง

าน
ผล

กา
รต

รว
จส

อบ
 

1. ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
และจัดท ารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

5. 
ให

้กา
รส

นับ
สน

ุนค
่าต

รว
จส

อบ
 



สรุปแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการ 

คุณสมบัติผู้ขอรับ 

การสนับสนุน 

โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมภาคเอกชน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับ พพ. แล้ว และมคีุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้
‐ ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดรวมกันตัง้แต่ 3,000 kW หรือ 3,530 kVA ขึ้นไป หรือใชพ้ลังงาน

รวมท้ังหมดในรอบปีท่ีผ่านมาเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป ซึ่งยังไม่เคยได้รับการสนับสนุน
จากโครงการ 

‐ ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดรวมกันตั้งแต่ 2,000 kW หรือ 2,350 kVA แต่ไม่ถึง 3,000 kW 
หรือ 3,530 kVA หรือใช้พลังงานรวมท้ังหมดในรอบปีท่ีผ่านมาเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 40 ล้านเมกะจูล แต่
ไม่ถึง 60 ล้านเมกะจูล 

 

หลักเกณฑ ์

การสนับสนุน* 

‐ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2559 โดยผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จาก พพ.  
‐ ต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรอบปี 2559 ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
‐ ต้องได้รับผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเป็น “ผ่านการตรวจสอบ” หรือ “ผ่านการตรวจสอบแต่

ต้องแก้ไข” 
‐ ต้องมีผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการไฟฟ้าและความร้อนจากการจัดท าระบบการจัดการพลังงานรอบปี 2559 

ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของปริมาณการใช้พลังงานรวมในปี 2558  หรือไม่น้อยกว่า 300,000 เมกะจูลต่อ
ปี 

‐ ต้องยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
 

วงเงินสนับสนุน 40,000 บาท/ราย 
*ยึดถือตามผลการทวนสอบและพิจารณาของ พพ.เป็นทีส้ิ่นสดุ 



แนวทางปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

1) ปริมาณผลประหยดัพลงังาน = 281,140.06 MJ/ปี (ไม่ผา่นเกณฑผ์ลประหยดัขัน้ต า่ 300,000 MJ/ปี) 
พิจารณาใช้เกณฑท์างเลือก 

 
2) สดัส่วนการอนุรกัษ์พลงังาน  =  ผลประหยดัพลงังานจากมาตรการอนุรกัษ์พลงังานรวม 
     (เทียบกบัการใช้พลงังานปีก่อน)   การใช้พลงังานรวม 
    =       281,140.06 MJ     x 100% 
            15,097,165.20 MJ 

    =   1.86 % (ผ่านเกณฑส์ดัส่วนผลประหยดัร้อยละ 1.5)  

กรณีท่ี 1 สัดส่วนการอนุรักษ์พลังงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.5 ของการใช้พลังงานรวมในปีก่อนหน้าท่ีจะด าเนินมาตรการ 

ผลการทวนสอบมาตรการ
ช่ือมาตรการ ผลประหยัด (MJ) เทยีบระบบ เทยีบรวม

พลังงานไฟฟา้ ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศทุก 3 เดือน 202,104.00 1.34% 1.34%
4,193,657.00        kWh ติดต้ังเคร่ืองลดอุณหภูมอิากาศ ของเคร่ืองชิลเลอร์ 67,051.66 0.44% 0.44%

15,097,165.20      MJ เปล่ียนหลอดไฟถนนไฮโซเดียม250Wเป็นหลอด LED 70W. 11,984.40 0.08% 0.08%
พลังงานความร้อน (ไมม่)ี - - - -
รวม

15,097,165.20   MJ ผลประหยัดรวม 281,140.06 1.86%

การใช้พลงังานปีก่อนหน้า
คิดเป็นร้อยละ



กรณีท่ี 2 ปริมาณผลประหยัดพลังงานไม่ต่ ากว่า 300,000 เมกะจูล/ปี 

ผลการทวนสอบมาตรการ
ช่ือมาตรการ ผลประหยัด (MJ) เทยีบระบบ เทยีบรวม

พลังงานไฟฟา้ ลดแรงดันเคร่ืองอัดอากาศ จาก 7.5 Bar เหลือ 6.5 Bar  (75 kW  1 เคร่ือง) 153,280.51 0.62% 0.11%
6,882,500.00        kWh ปรับอุณหภูม ิChiller จาก 41 Fo เป็น 43 Fo  (150 Ton  2 เคร่ือง) 1,166,530.39 4.71% 0.85%

24,777,000.00      MJ
พลังงานความร้อน ปรับปรุงฉนวนฝาเตาเคร่ือง Heater Exchanger 631,480.80 0.56% 0.46%

112,525,392.70 MJ
รวม
137,302,392.70 MJ ผลประหยัดรวม 1,951,291.70 1.42%

การใช้พลงังานปีก่อนหน้า
คิดเป็นร้อยละ

1) ปริมาณผลประหยดัพลงังาน = 1,951,291.70 MJ/ปี (ผา่นเกณฑผ์ลประหยดัขัน้ต า่ 300,000 MJ/ปี) 
 
2) สดัส่วนการอนุรกัษ์พลงังาน (ไม่ต้องพิจารณา)  

แนวทางปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 



Q & A 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
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