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โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
(Logistics and Transport Management: LTM)
ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ : 25 มกราคม 2559 ถึง 24 กรกฏาคม 2560
ดาเนิ นการโดย :

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนับสนุนงบประมาณโดย :

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
เนื่องด้วยภาคขนส่ง ยังขาดการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะการ
ขนส่งทางถนน (Road Transportation) โครงการจึงวางแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
เพื่อ เป็ นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนาไปประยุกต์ใ ห้เ กิดการประหยัดพลังงานได้อ ย่างยังยื
่ น ด้ว ย
กิจกรรมส่งเสริมต่างๆ 4 กิจกรรม ได้แก่
กิ จกรรมที่ 1 สนับสนุนการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง พร้อมการแนะนาโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ แก่สถานประกอบการ 100 แห่ง
กิ จกรรมที่ 2 ส่งเสริมการลงทุน จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง โดย
สนับสนุนเงินทุน (Subsidy) ตามผลประหยัดพลังงานหลังปรับปรุง แก่สถานประกอบการ 200 แห่ง
กิ จกรรมที่ 3 สนับสนุ นการจัดฝึกอบรมการขับขีเ่ พื่อการประหยัดพลังงานสาหรับผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุก ของ
สถานประกอบการทัวประเทศรวม
่
400 คน ตามภูมภิ าคต่างๆ รวม 4 แห่งทัวประเทศ
่
(ภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กิ จกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานผ่านกลไกธุรกิจจัดการพลังงานในภาคขนส่ง โดยจะริเริม่ ให้ม ี
การจดทะเบียนธุรกิจบริษทั จัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics ESCO) อย่างน้อย 5 บริษทั
เพื่อให้ผปู้ ระกอบการเลือกรับบริการ
ซึ่ ง โครงการจะเปิ ดรับสมัครสถานประกอบการที่ มี กิจกรรมด้ านการขนส่ ง เข้ าร่ วมกิ จกรรม
ต่ า งๆ ดัง กล่ า วของโครงการ (ผู้ป ระกอบการสามารถสมัค รเข้ าร่ ว มทุ ก กิ จ กรรมหรื อ เลื อ กเฉพาะ
กิ จกรรมที่ต้องการเข้าร่วม) โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นในแต่ละกิ จกรรม ดังนี้
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Transportation Energy Management System
(TEMS) Implementations
กิจกรรมที่ 1 การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
เพื่อให้สถานประกอบการสามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
โครงการได้มกี ารพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคการขนส่ง
สาหรับเผยแพร่ให้กบั สถานประกอบการทีม่ กี จิ กรรมการขนส่ง 100 แห่งประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าว
ร่วมกับการให้คาแนะนาโดยทีมผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันการศึกษาและบริษทั ทีป่ รึกษาต่างๆ
โดยทีมผูเ้ ชี่ยวชาญจะเข้าให้คาแนะนาในสถานประกอบการ 4 วันทาการ วันละไม่ตา่ กว่า 6 ชัวโมง
่
-เพื่อเผยแพร่แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
-วิเคราะห์สถานะการดาเนินงานปั จจุบนั เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง
-เก็บข้อมูลก่อนและหลังปรับปรุง พร้อมให้คาแนะนาระหว่างดาเนินการ
-วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานให้แก่ผปู้ ระกอบการ
-แนะนาวิธกี ารบริหารจัดการพลังงานในองค์กรอย่างยังยื
่ น
-แนะนาวิธกี ารใช้ E-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทบทวนความรูแ้ ละประยุกต์ใช้ระบบได้
อย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง โดยอาศัยหลักการ 4 ด้าน
ด้านวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของรถยนต์ขนส่ง
โดยการซ่อมบารุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือติดตัง้ เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้เชือ้ เพลิง เช่น เปลีย่ นยางรถเป็ นชนิดที่เหมาะสม
ติดตัง้ อุปกรณ์ล่ลู ม ปรับตัง้ ความดันลมยางให้เหมาะสม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS หรือRFID ในการบริหารการขนส่ง เป็ นต้น
ด้านการบริหารจัดการ (Management) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านขนส่งของสถานประกอบการเพื่อลดการใช้พลังงาน
เช่น การบริหารจัดการเพื่อลดการเดินรถเทีย่ วเปล่า (Reduce Empty Backhaul), การบริหารเส้นทางการเดินรถ, วางแผนการ
บรรทุกสินค้าให้เต็มคันและบรรทุกสินค้าให้เหมาะสมกับลาดับการจัดส่ง เป็ นต้น
ด้านการขับรถ (Driving) ปรับปรุงพฤติกรรมการขับขีข่ องพนักงานเพื่อการประหยัดเชือ้ เพลิง
ด้านการสร้างทีมงาน (Task Force) เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติ และการสมัครเข้าร่วมโครงการในกิ จกรรมที่ 1
1. เป็ นผูป้ ระกอบการทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล และเจ้าของกิจการ (ผูม้ อี านาจควบคุม) สัญชาติไทย
2. เป็ นผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการขนส่ง และ/หรือ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ รี ถยนต์ขนส่งเป็ นของตนเอง
ระยะเวลาการเปิ ดรับสมัคร




ระยะเวลาเปิ ดรับสมัคร
ระยะเวลาประกาศผลการคัดเลือก
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

1 พฤษภาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ ระยะเวลาแต่ละช่วงอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการ WWW.LTMTHAILAND.NET
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Energy Efficiency Investments
In Transportation
กิจกรรมที่ 2 การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารประยุกต์ใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โครงการจะให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ (Subsidy) แก่ผปู้ ระกอบการทีม่ กี จิ กรรมการขนส่ง 200 แห่ง
ทีไ่ ด้ลงทุนดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเกิดผลลัพธ์การใช้พลังงานเชือ้ เพลิงทีล่ ดลง
ซึ่งการสนับสนุนเงิ นช่วยเหลือจะคานวนตามผลประหยัด (Performance-based Subsidies)
ที่สถานประกอบการทาได้ ในอัตรา 75 บาทต่อ 1 ล้านบีทียตู ่อปี แต่ไม่เกิ น 500,000 บาทต่อแห่ง
ซึง่ ผลประหยัดก่อนได้รบั เงินสนับสนุน จะมีการติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงานโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
หมายเหตุ: 75 บาทต่อ 1 ล้านบีทยี ู มีมูลค่าประมาณ 2.75 บาทต่อดีเซล 1 ลิตร หรือ 2.70 บาทต่อก๊าซธรรมชาติ (NGV) 1 กิโลกรัม หรือ 3.56 บาทต่อ
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) 1 กิโลกรัม

1.ผูป้ ระกอบการศึกษาหลักเกณฑ์การยื่นขอรับการสนับสนุน
โดยละเอียดจากเอกสารรับสมัคร พร้อมจัดทาข้อเสนอโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแบบฟอร์ม

2.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คัดเลือกสถานประกอบการทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน
โดยจะประกาศผลผ่านเว็บไซต์ของโครงกร
และทาการหนังสือแจ้งผลอนุมตั ถิ งึ ผูป้ ระกอบการ

สถานประกอบการทีไ่ ด้รบั คัดเลือก ดาเนินการดังนี้
3.เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ก่อนปรับปรุง 1 เดือน

4.ลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานตามทีย่ ่นื เสนอ

5.เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
หลังปรับปรุง 1 เดือน

6.เปรียบเทียบข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
7.สภาอุตสาหกรรมฯ ส่งหนังสือแจ้งผลประหยัด
และยอดเงินสนับสนุนทีผ่ ปู้ ระกอบการจะได้รบั

8.ผูป้ ระกอบการยื่นใบแจ้งหนี้ (Invoice)
พร้อมเอกสารประกอบตามเงื่อนไข มายังสภาอุตสาหกรรมฯ

9.สภาอุตสาหกรรมฯ ส่งหนังสือตอบรับและดาเนินการจ่ายเช็คให้ผปู้ ระกอบการ
ภายใน 60 วัน นับจากวันทีส่ ภาฯ แจ้งหนังสือตอบรับ
คุณสมบัติ และการสมัครเข้าร่วมโครงการในกิ จกรรมที่ 2
1. เป็ นผูป้ ระกอบการทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล และเจ้าของกิจการ (ผูม้ อี านาจควบคุม) มีสญ
ั ชาติไทย
2. เป็ นผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้บริการขนส่ง และ / หรือผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ รี ถยนต์ขนส่งเป็ นของตนเอง
3. ผูป้ ระกอบการขนส่งจะเป็ นการขนส่งผูโ้ ดยสาร หรือขนส่งสินค้า ก็สามารถยื่นขอรับการสนับสนุ นได้ ทัง้ นี้ การพิจารณาคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ จะขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของคณะทางานโครงการฯ อีกครัง้
ระยะเวลาการเปิ ดรับสมัคร




ระยะเวลาเปิ ดรับสมัคร
ระยะเวลาประกาศผลการคัดเลือก
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

1 พฤษภาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือกทุกวันที่ 30 ของเดือน เริม่ ประกาศเดือนมิ.ย. 2559 จนถึงเดือน ก.พ. 2560
1 กรกฎาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ ระยะเวลาแต่ละช่วงอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการWWW.LTMTHAILAND.NET
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Eco-driving Training
For Truck Drivers
กิจกรรมที่ 3 ฝึ กอบรมการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานสาหรับผู้ขบั ขี่รถบรรทุก
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคขนส่ง โดยเฉพาะพนักงานขับรถทีเ่ ป็ นปั จจัยหลักในการใช้พลังงาน
โครงการได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรการขับขีเ่ พื่อการประหยัดพลังงานสาหรับผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุก
สาหรับการอบรมให้ความรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ก่พนักงานขับรถบรรทุกรวม 400 คนทัวประเทศ
่
โดยจะจัดอบรมผ่านศูนย์ฝึกฯ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคใต้)
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 2 วันต่อคอร์ส ผูเ้ ข้าร่วมอบรม 20 คนต่อรุ่น
พร้อมระบบติ ดตามพฤติ กรรมขับขี่หลังผ่านการฝึ กอบรม และ E-Learning สาหรับทบทวนความรู้
1.พัฒ นาหลัก สูต รการขับ ขี่เ พื่อ การ
ประหยัดพลังงานทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ สาหรับผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุก
2.ผูป้ ระกอบการส่งพนักงานขับรถ
เข้าร่วมฝึกอบรมการขับขี่ 2 วัน
โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
3.การประเมินผล และเก็บข้อมูลเพื่อ
วิเ คราะห์ ผ ลการประหยัด พลัง งาน
หลังผ่านการฝึกอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ

4.จัดทา E-Learning เพื่อให้
พนักงานขับรถสามารถทบทวน
ความรูก้ ารขับขีไ่ ด้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ และการสมัครเข้าร่วมโครงการในกิ จกรรมที่ 3
1. พนักงานขับขีม่ สี ญ
ั ชาติไทย
2. เป็ นผูม้ ใี บอนุญาติขบั ขีร่ ถยนต์ชนิดที่ 2 ขึน้ ไป
3. ได้รบั การอนุญาตให้เข้าร่วมฝึกอบรมจากผูบ้ ริหาร
ระยะเวลาการเปิ ดรับสมัคร




ระยะเวลาเปิ ดรับสมัคร
ระยะเวลาประกาศผลการคัดเลือก
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

1 พฤษภาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
1 มิถุนายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ ระยะเวลาแต่ละช่วงอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการ WWW.LTMTHAILAND.NET
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สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1

4

Energy Conservation through
Logistics Energy Service Companies
(Logistics ESCO)
กิจกรรมที่ 4 อนุรกั ษ์พลังงานผ่านกลไกธุรกิจจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารอนุรกั ษ์พลังงานผ่านกลไกของธุรกิจบริษทั จัดการพลังงานในภาคขนส่ง
หรือ Logistics ESCO ซึง่ เป็ นทางเลือกแก่ผปู้ ระกอบการทีต่ อ้ งการดาเนินการอนุรกั ษ์พลังงานด้านขนส่ง
โครงการจึงริเริม่ ให้มกี ารจดทะเบียนบริษทั จัดการพลังงานในภาคขนส่งนาร่อง 5 บริษทั
และส่งเสริมให้มสี ถานประกอบการขนส่งอย่างน้อย 1 แห่งทดลองใช้กลไกของ Logistics ESCO
ในการดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการอนุ รกั ษ์พลังงาน
โดยจะผลักดันให้บริษทั จัดการพลังงานในภาคขนส่งขยายกว้างและมีความยังยื
่ นในอนาคต
การสมัครเข้าร่วมโครงการในกิ จกรรมที่ 4 (อยู่ระหว่างการดาเนิ นงาน)
ผูป้ ระกอบการสามารถติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมได้ท่ี WWW.LTMTHAILAND.NET
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