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ในภาคอตุสาหกรรม 

Electrical energy consumption  
in industrial sector 

นางสพุติร พดัเปรม 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
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ทีม่าของขอ้มลูไฟฟ้า 

 
 
 
 

ขอ้มลู 

การใชไ้ฟฟ้ารายเดอืน 

 

 จ าแนกตามอตัรา 
คา่ไฟฟ้า (Tariff) 

 จ าแนกตามการจดั
ประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมประเทศ
ไทย  (TSIC) 

ฐานขอ้มลู 
การใชไ้ฟฟ้าราย TSIC 



การจดัการขอ้มลูไฟฟ้า 

จ าแนกตาม Tariff 

 

1.  บา้นอยูอ่าศยั 

2.  กจิการขนาดเล็ก  

3.  กจิการขนาดกลาง 

4.  กจิการขนาดใหญ ่

5.  กจิการเฉพาะอยา่ง 

6.  หนว่ยงานราชการและ

องคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร  

7.  กจิการสบูน า้เพือ่การเกษตร  

8.  ผูใ้ชไ้ฟฟ้าช ัว่คราว 

 

นอกจากนีย้งัม ี

9.  อตัราคา่ไฟฟ้าส ารอง  

10. อตัราคา่ไฟฟ้าประเภทที่

สามารถงดจา่ยไฟฟ้าได ้ 

11. การใชไ้ฟฟ้าทีไ่มค่ดิมลูคา่ 

จ าแนกตาม Sector 

 

1.  ครวัเรอืน  

2.  กจิการขนาดเล็ก 

3.  ธุรกจิ  

4.  อตุสาหกรรม  

5.  หนว่ยงานราชการและ
องคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร  

6.  เกษตรกรรม  

7.  อ ืน่ๆ ไดแ้ก ่การใชไ้ฟฟ้าที่
ไมค่ดิมลูคา่ ไฟฟ้าช ัว่คราว 
และอืน่ๆ  

จ าแนกตาม TSIC 

 

อา้งองิ TSIC ปี พ.ศ.2515  

สามารถแสดงขอ้มูลไดถ้งึประเภทอุตสาหกรรม 

(TSIC 5 digits) 

แบง่ออกเป็น 9 หมวดใหญ ่ดงันี ้

1.  เกษตรกรรม ลา่สตัว ์ป่าไม ้และประมง 

2. การท าเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 

3.  การผลติ 

4.  การไฟฟ้า  กา๊ซ  และการประปา 

5.  การกอ่สรา้ง 

6.  การขายสง่ ขายปลกี ภตัตาคาร และโรงแรม 

7.  การขนสง่ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ และคมนาคม 

8.  บรกิารการเงนิ การประกนัภยัสงัคม 

อสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิ 

9.  บรกิารชุมชน บรกิารสงัคม และบรกิาร 

สว่นบุคคล 



การจดักลุม่อตุสาหกรรมทีใ่ชไ้ฟฟ้าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 

กลุม่อตุสาหกรรม TSIC Share* (%) 

1. อาหาร 311 + 312 + 314 - 31212 
การผลติอาหาร + การผลติยาสบู - การผลติน า้แข็ง 12 

2. เหล็กและโลหะพืน้ฐาน 371 + 372 
ผลติเหล็กและโลหะพืน้ฐาน 10 

3. ส ิง่ทอ 321 
การผลติสิง่ทอสิง่ถกั 9 

4. อเิล็กทรอนกิส ์ 383 
การผลติเครือ่งจกัร เครือ่งมอื และเครือ่งใชท้ ีใ่ชไ้ฟฟ้า 9 

5. พลาสตกิ 356 
การผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวท้ ีอ่ ืน่ 6 

6. ยานยนต ์ 384 
การผลติอปุกรณ์ขนสง่ 6 

7. ซเีมนต ์ 36921 
การผลติซเีมนต ์ 5 

8. เคมภีณัฑ ์ 351 + 35210 
เคมภีณัฑแ์ละยางสงัเคราะห ์ 4 

9. ยางและผลติภณัฑย์าง 355 
การผลติผลติภณัฑย์าง 4 

10.การผลติน า้แข็ง 31212 
การผลติน า้แข็ง 4 

  รวม      69% 

*จดัล าดบัจากขอ้มลูปี 2553 ซึง่เป็นสดัสว่นทีเ่ปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมท ัง้หมด 
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อาหาร 

เหล็กและโลหะพืน้ฐาน 

ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าของกลุม่อตุสาหกรรม 

GWh 

ปี 2557  
(ม.ค.-ม.ิย.) 

อาหาร 
เหล็กและ

โลหะพืน้ฐาน 
สิง่ทอ อเิล็กทรอนกิส ์ พลาสตกิ ยานยนต ์ ซเีมนต ์ เคมภีณัฑ ์

ยางและ
ผลติภณัฑย์าง 

การผลติ
น า้แข็ง 

Growth (%)  3.8  4.3  0.9  7.5  1.3  5.5  4.7  3.7  0.1  7.6 

อเิล็กทรอนกิส ์

สิง่ทอ 

ยานยนต ์

พลาสตกิ 

ซเีมนต ์

ยางและผลติภณัฑย์าง 

การผลติน า้แข็ง 

เคมภีณัฑ ์
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ขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ในภาคอาคารธรุกจิ 

Electrical energy consumption  
in service sector 

นางสพุติร พดัเปรม 

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

วนัพฤหสับดทีี ่21 สงิหาคม 2557 

ณ โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาธร กรงุเทพฯ 



ทีม่าของขอ้มลูไฟฟ้า 

 
 
 
 

ขอ้มลู 

การใชไ้ฟฟ้ารายเดอืน 

 

 จ าแนกตามอตัรา 
คา่ไฟฟ้า (Tariff) 

 จ าแนกตามการจดั
ประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมประเทศ
ไทย  (TSIC) 

ฐานขอ้มลู 
การใชไ้ฟฟ้าราย TSIC 



การจดัการขอ้มลูไฟฟ้า 

จ าแนกตาม Tariff 

 

1.  บา้นอยูอ่าศยั 

2.  กจิการขนาดเล็ก  

3.  กจิการขนาดกลาง 

4.  กจิการขนาดใหญ ่

5.  กจิการเฉพาะอยา่ง 

6.  หนว่ยงานราชการและ

องคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร  

7.  กจิการสบูน า้เพือ่การเกษตร  

8.  ผูใ้ชไ้ฟฟ้าช ัว่คราว 

 

นอกจากนีย้งัม ี

9.  อตัราคา่ไฟฟ้าส ารอง  

10. อตัราคา่ไฟฟ้าประเภทที่

สามารถงดจา่ยไฟฟ้าได ้ 

11. การใชไ้ฟฟ้าทีไ่มค่ดิมลูคา่ 

จ าแนกตาม Sector 

 

1.  ครวัเรอืน  

2.  กจิการขนาดเล็ก 

3.  ธุรกจิ  

4.  อตุสาหกรรม  

5.  หนว่ยงานราชการและ
องคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร  

6.  เกษตรกรรม  

7.  อ ืน่ๆ ไดแ้ก ่การใชไ้ฟฟ้าที่
ไมค่ดิมลูคา่ ไฟฟ้าช ัว่คราว 
และอืน่ๆ  

จ าแนกตาม TSIC 

 

อา้งองิ TSIC ปี พ.ศ.2515  

สามารถแสดงขอ้มูลไดถ้งึประเภทอุตสาหกรรม 

(TSIC 5 digits) 

แบง่ออกเป็น 9 หมวดใหญ ่ดงันี ้

1.  เกษตรกรรม ลา่สตัว ์ป่าไม ้และประมง 

2. การท าเหมอืงแรแ่ละเหมอืงหนิ 

3.  การผลติ 

4.  การไฟฟ้า  กา๊ซ  และการประปา 

5.  การกอ่สรา้ง 

6.  การขายสง่ ขายปลกี ภตัตาคาร และโรงแรม 

7.  การขนสง่ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ และคมนาคม 

8.  บรกิารการเงนิ การประกนัภยัสงัคม 

อสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิ 

9.  บรกิารชุมชน บรกิารสงัคม และบรกิาร 

สว่นบุคคล 



การจดักลุม่ธุรกจิทีใ่ชไ้ฟฟ้าสงูสดุ 10 อนัดบัแรก 

Commercial Cluster  TSIC Share* (%) 

1.  หา้งสรรพสนิคา้ 62101 
หา้งสรรพสนิคา้ 

13 

2.  โรงแรม 63201 + 63202 
โรงแรม + โรงแรมเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

11 

3.  อพารต์เมนตแ์ละ 
เกสตเ์ฮาส ์

63209 
สถานทีอ่ยูอ่าศยัอืน่ๆ 

9 

4.  ขายปลกี 62 - 62101 - 62209 - 62801 - 62802 - 62803 - 62804 
ขายปลกี - หา้งสรรพสนิคา้ - รา้นขายอาหาร - รา้นขายอปุกรณ์การขนสง่ 
และสถานบีรกิารน า้มนั 

8 

5.  อสงัหารมิทรพัย ์ 831 
บรกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย ์

8 

6.  โรงพยาบาลและสถาน
บรกิารทางการแพทย ์

933 
บรกิารทางการแพทย ์ทนัตกรรม อนามยัอืน่ๆ และบรกิารรกัษาสตัว ์

7 

7.  ขายสง่ 61 
ขายสง่ 

6 

8.  สถาบนัการเงนิ 81 
สถาบนัการเงนิ 

3 

9.  กอ่สรา้ง 50 
การกอ่สรา้ง 

3 

10. ภตัตาคารและไนตค์ลบั 631 + 62209 
ภตัตาคารและไนตค์ลบั + รา้นขายอาหาร 

3 

  รวม      69% 

*จดัล าดบัจากขอ้มลูปี 2553 ซึง่เป็นสดัสว่นทีเ่ปรยีบเทยีบกบัธุรกจิท ัง้หมด 
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หา้งสรรพสนิคา้ 

โรงแรม 

ขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าของกลุม่ธุรกจิ 

GWh 

ปี 2557  
(ม.ค.-ม.ิย.) 

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม 
อพารต์เมนต ์
และเกสตเ์ฮาส ์

ขายปลกี อสงัหารมิทรพัย ์
โรงพยาบาล/สถาน
บรกิารทางการแพทย ์

ขายสง่ 
สถาบนั
การเงนิ 

กอ่สรา้ง 
ภตัตาคารและ
ไนตค์ลบั 

Growth (%)  0.0  6.0  0.3  1.1  2.0  4.0  1.5  2.2  3.9  3.0 

อพารท์เมนต ์

ขายปลกี 

อสงัหารมิทรพัย ์

โรงพยาบาล 
ขายสง่ 

กอ่สรา้ง 
สถาบนัการเงนิ 
ภตัตาคาร 



การเผยแพรข่อ้มลูการใชไ้ฟฟ้า 

11 

Website สนพ. 

www.eppo.go.th 

Update ทกุวนัที ่12 ของเดอืน 

รายงานสถติพิลงังาน 
ของประเทศไทย 

เผยแพรร่ายปี 

http://www.eppo.go.th/

