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คุณสมบัติเฉพาะประเภทรางวัล 
 

5.  ประเภทการจัดการพลังงาน 
5.1 สถานประกอบการต้องมีและประกาศใช้นโยบายด้านการจัดการพลังงานของสถานประกอบการอย่าง

ชัดเจน ในเรื่องการส่งเสริมทัศนคติและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
5.2 สถานประกอบการต้องมีทีมงานรับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานในสถานประกอบการโดยก าหนดเป็น

หน้าที่หลักของผู้นั้นโดยตรง 
5.3 สถานประกอบการควรจะมีการด าเนินมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในรูปแบบ มาตรการแบบไม่ต้อง

ลงทุน (Non-Investment Measurement) และ/หรือมาตรการแบบต้องลงทุน (Investment Measurement) 
โดยมีการด าเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

5.4 สถานประกอบการควรจะมีผลการด าเนินการลดการใช้พลังงานต่อหน่วยสินค้าเทียบกับระยะเวลาที่ผ่าน
มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 
 
6. ข้อก าหนด และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ประเภทการจัดการพลังงาน 

6.1 เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ที่มีใบรับรองการเป็น           
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ที่มีประทานบัตร หรือ
ใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม โดยไม่จ ากัดประเภทและขนาดวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องเป็นสถาน
ประกอบการที่มีธุรกิจหลักเป็นการผลิต กล่าวคือ มีการแปรรูปปัจจัยการผลิตต่างๆ เพ่ือให้เกิดเป็นสินค้า 

6.2 ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมากกว่า 1 ประเภท และมีสิทธิได้รับรางวัล      
ทุกประเภทที่สมัคร เมื่อมีผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6.3 ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
เฉพาะในประเภทที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล ยกเว้นได้รับรางวัลประเภทนั้นมาแล้ว เกินกว่า 3 ปี (นับตั้งแต่ พ.ศ. 
2561) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทเดิมได้อีก 

6.4 สถานประกอบการไม่ได้กระท าผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ  และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย ไม่เคย
ถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงาน แต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่เกิด
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2561)  

6.5 สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะยินดีให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร หรือให้เยี่ยมชมกิจการ       
เพ่ือเผยแพร่สิ่งที่กิจการได้ด าเนินการเป็นโรงงานตัวอย่างให้แก่กิจการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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ประเภทรางวัล 

รูปแบบรายงาน 

การจัดท ารายงานประกอบใบสมัคร 
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1. จ านวนชุดรายงาน     
ที่ต้องจัดส่ง 

Flash 
Drive    
1 อัน 

+  
เอกสาร  
6 ชุด 

CD 5 ชุด 
+

เอกสาร 
1 ชุด 

CD 1 ชุด 
+

เอกสาร 
1 ชุด 

CD 2 ชุด   
+  

เอกสาร 
10 ชุด 

Flash 
Drive    
1 อัน+  
เอกสาร 

  15 ชุด 

CD  1 ชุด     
+  
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CD  1 ชุด     
+  

 เอกสาร 
15 ชุด 

CD  5 ชุด     
+  

 เอกสาร 
15 ชุด 

CD  2 ชุด     
+   

เอกสาร 
2 ชุด 
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2. ตัวอักษร 
Angsana New 16  

(ยกเว้นประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม                   
ใช้ตัวอักษร Cordia New 16) 

3. กั้นหน้า-หลัง หน้า 2.50 ซม. 
หลัง 1.50 ซม. 

4. วิธีเข้าเล่ม แบบสันกระดูกงู 

5. กระดาษ/จ านวนหน้า 
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0ห
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- - 
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0ห
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A4
/-ห
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หมายเหตุ     1. รายงานต้องประกอบด้วย   

   - ปกหน้า  ปกหลัง  สารบัญ  
   - ใส่หมายเลขและหัวข้อตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละประเภทรางวัลให้เรียงหน้าทุกหน้า  
มีหมายเลขก ากับรูปภาพ กราฟและตารางด้วย (พร้อมด้วย CD/Flash Drive ข้อมูลประกอบเอกสาร) 
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เอกสารทีต่้องการของประเภทรางวัล 
 

ประเภทรางวัล เอกสารที่ต้องการ   หมายเหตุ 

5. ประเภทการจัดการพลังงาน 
 

จัดท ารายงานตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดในภาคผนวก และแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 
- ข้อมูลแสดงปริมาณการใช้พลังงาน (Energy Consumption) ขององค์กร 

เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน หรือพลังงานอื่น ย้อนหลัง 3 ปี 
นับตั้งแต่วันรับสมัคร 

- นโยบายพลังงาน (Energy Policy) ขององค์กรและการจัดองค์กร หน้าที่
ความรับผิดชอบ การก าหนดแผนงาน และการด าเนินงานเพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายพลังงาน (Energy Targets) ตลอดจนแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

- แผนงานและผลการด าเนินการของมาตรการจัดการพลังงาน ท้ังในรูปแบบ
มาตรการที่ไม่ต้องลงทุน (Non-Investment) และ/หรือ มาตรการที่ต้อง
ลงทุน (Investment) ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และแผนที่จะด าเนินการใน
อนาคต 

- ข้อมูลอื่นที่องค์กรเห็นสมควรน าเสนอเพื่อการพิจารณาตามเกณฑ์การ
พิจารณาในข้อ 2 (กรณีที่องค์กรของผู้สมัครเป็นองค์กรย่อยที่แยกจาก
องค์กรหลักให้แนบผังการบริหารงานขององค์กรที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรย่อยของผู้สมัครกับองค์กรหลักมาด้วย) 

- ให้อธิบายวิธีการและแสดงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือก 6 หมวด และแนบเอกสารประกอบ และระบุหมายเลขหน้าพร้อม
ด้วยหัวข้อของเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละหมวด ในแต่ละข้อย่อยมาด้วย 
(ดังแสดงด้วยตัวอย่างแบบรายงานในภาคผนวก) 
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หมวดที่ 3  :  หลักเกณฑป์ระเภทรางวัล 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ประเภทการจัดการพลงังาน 

 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวดที ่1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน  50 คะแนน 
หมวดที ่2  โครงสร้างการจัดการพลังงาน    50 คะแนน 
หมวดที ่3 การวางแผนและด าเนินงาน 400 คะแนน 
หมวดที ่4 การควบคุมการปฏิบัติงาน  200 คะแนน 
หมวดที ่5  การติดตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน           

และค่าพลังงานคาดหมาย                  
100 คะแนน 

หมวดที ่6  การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร     200 คะแนน 
คะแนนรวม          1,000 คะแนน 

 
หมวดที ่1 นโยบายและเปา้หมายการจดัการพลังงาน           คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

หมวดนี้ได้จากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารที่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 6 เพื่อน ามาใช้ก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการจัดการพลังงาน พร้อมประกาศให้บุคลากรทราบทั่วทั้งองค์กรทราบ ดังในลักษณะสมบัติโดยรวม
ที่ต้องปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 2 ต่อไป 

 

ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
1.1 มีนโยบายเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานขององค์กรแสดงความมุ่งมั่น 

ที่จะปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องแสดงความมุ่งมั่น 
ที่จะสนับสนุนให้มีข้อมูลและทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
และเป้าหมายการจัดการพลังงาน 

10 

1.2 แสดงความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ 
การใช้พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน 

15 
 

1.3 มีแนวทางใช้ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการ 
จัดการพลังงาน สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
และท าให้มีการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน 

15 

1.4 มีการจัดท าเอกสารและใช้เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรและมีการ
ทบทวนและปรับปรุงตามความจ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ 

10 

ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ :  องค์กรต้องมีการประกาศนโยบายและเป้าหมายการ                 
จัดการพลังงานที่ได้จากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารในหมวดที่ 6, กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
การใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร โดยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนามในประกาศนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับ
สูงสุดที่ต้องแสดงความมุ่งม่ันและสร้างความเชื่อมั่นให้องค์กร ต้องด าเนินการด้านการจัดการพลังงานดังกล่าว  โดย
มีตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับที่ 1.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
     (1) มีการจัดท าประกาศนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน มีผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนาม 
     (2) มีการแสดงเจตจ านงให้มีการด าเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
     (3) มีการระบุความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานขององค์กร 
     (4) มีการแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
     (5) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้มีข้อมูลและทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุ 
         วัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน 

 ล าดับที่ 1.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
       (1) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นที่เก่ียวข้องกับการ 
                              ใช้พลังงาน 
       (2) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการใช้ปริมาณพลังงานอย่างเหมาะสม 
       (3) มีการแสดงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ล าดับที่ 1.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
        (1) มีแนวทางใช้ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน 

     (2) มีการสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน 
     (3) มีการสนับสนุนให้มีการจัดหาการบริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง มาใช้  
         ปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการพลังงาน 

 ล าดับที่ 1.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
       (1) มีการจัดท าเป็นเอกสาร เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรให้ทราบ  
                              วัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน 
       (2) มีการสนับสนุนให้จัดท าเอกสาร เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจ        
                              มีจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 
       (3) มีการสนับสนุนให้จัดท าเอกสารด้านพลังงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของ 
                              พนักงานทั้งหมดภายในองค์กร 
       (4) มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารตามความจ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ 

หมวดที่ 2  โครงสร้างการจัดการพลังงาน             คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 หมวดนี้เชื่อมโยงจากหมวดที่ 1 คือ นโยบายและการเป้าหมายการจัดการพลังงาน ที่ได้ประกาศใช้โดย
ผู้ บริ หารสู งสุ ด เป็นผู้ ล งนาม จ า เป็นต้ องน าน โยบายดั งกล่ าว  มาก าหนด เป็น โครงสร้ า งการ 
จัดการพลังงานขึ้น และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ไปด าเนินการระบบการจัดการพลังงานให้บรรลุผล  
ดังแสดงในลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 3 ต่อไป 
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ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
2.1 ผู้บริหารสูงสุดต้องแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 10 
2.2 ผู้บริหารสูงสุดต้องแต่งตั้งผู้จัดการพลังงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 20 
2.3 ผู้บริหารสูงสุดต้องสนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับได้รวมกลุ่มจัดท ากิจกรรม  

เพ่ือวิเคราะห์วางแผน ด าเนินการโครงการการอนุรักษ์พลังงาน 
10 

2.4 บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน 
อย่างมีนัยส าคัญ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และได้รับการฝึกอบรมให้ใช้พลังงาน 
หรือแปรรูปพลังงานอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

10 

ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ : องค์กรต้องมีการก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงานไว้ 
ในองค์กร รวมทั้งมีค าสั่งการแต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน และคณะท างานฯ โดยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนาม  
ไว้ในโครงสร้างการจัดการพลังงานนี้ และให้จัดท าเอกสารเผยแพร่ค าสั่งการแต่งตั้งดังกล่าว เพ่ือให้บุคลากร 
ทุกระดับในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดที่ต้องแสดงความมุ่งมั่น เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย  
ที่ประกาศไว้ในหมวดที่ 1 โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ต้องมีความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ โดยมีตัวชี้วัดของ
เกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 2.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านพลังงาน พร้อมระบุให้มีความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      (1)  มีการวางแผน ด าเนินงาน และติดตามการใช้พลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
                      และเป้าหมายด้านการจัดการพลังงาน 
      (2)  มีการก าหนดวิธีปฏิบัติและเกณฑ์ของการควบคุมระบบการจัดการพลังงานเพ่ือให้มั่นใจ 
                      ได้ว่าด าเนินงานระบบการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 (3)  การก าหนดเกณฑ์ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่และวิธีสื่อสาร เพ่ือให้การจัดการ 
พลังงานมีประสิทธิผล 

      (4)  การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพ่ือการก าหนดทิศทาง และแนวทางก าร 
                               อนุรักษ์พลังงาน 

(5)  การก าหนดวิธีสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการพลังงาน 
      (6)  การรณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานกับพนักงานทั้งองค์กร 
      (7)  การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน 

ล าดับที่ 2.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      มีการแต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน พร้อมระบุให้มีความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ เพ่ือมีความมั่นใจใน

การด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
      (1)  มีการน าระบบการจัดการพลังงาน ไปปฏิบัติรักษาไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง 
                      ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
      (2)  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน ให้สนับสนุนนโยบายและ 
                      เป้าหมายการจัดการพลังงาน 
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      (3)  การวางแผนกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์    
                                      ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กรได้ 

      (4)  การก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานที่เหมาะสมกับองค์กร 
      (5)  การวัดผลการด าเนินงานและรายงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 2.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1)  ผู้บริหารสูงสุดสนับสนุนให้บุคลากรในทุกระดับได้รวมกลุ่มจัดท ากิจกรรมให้ทุกคน                         

                               มีส่วนร่วม 
      (2)  สนับสนุนให้บุคลากรจัดท ากิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
      (3)  สนับสนุนให้บุคลากรร่วมกันวางแผนเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อด าเนินการโครงการ  
                    การอนุรักษ์พลังงาน 
      (4)  มีการชี้บ่งบุคลากรที่มีอ านาจหน้าที่ ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับ                       

                                       ผู้ จั ดการพลั งงานและคณะท างานด้านพลั งงานช่ วยสนับสนุนกิจกรรมด้ าน 
                                   การจัดการพลังงาน แบบทุกคนมีส่วนร่วม 

ล าดับที่ 2.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1)  บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน                     

                               อย่างมีนัยส าคัญ ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
      (2)  บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอย่างมี 

                                 นัยส าคัญ ต้องได้รับการฝึกอบรมให้ใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอย่างถูกต้อง 
      (3)  บุคลากรที่ใช้พลังงาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอย่างมี 

                                 นัยส าคัญ ต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
      (4)  มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรมีความตระหนักรู้ต่อวัตถุประสงค์ตาม 

                               นโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน 
 
หมวดที่ 3 การวางแผนและการด าเนินงาน              คะแนนเต็ม 400 คะแนน  

 หมวดนี้เชื่อมโยงจากหมวดที่ 1 และ 2 เป็นหมวดที่มีความส าคัญมาก โดยองค์กรต้องมีการวางแผน
และการด าเนินงานให้เหมาะสม เพื่อให้ระบบการจัดการพลังงานมีความสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง 
ทั้งทางด้านข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ การทบทวนด้านพลังงาน ข้อมูลฐานด้านพลังงาน
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายพลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด
การพลังงาน จึงเป็นหมวดที่มีนัยส าคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลของการจัดการพลังงานดังกล่าว ดังแสดงใน
ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏแนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 4 
 
 

ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
3.1 องค์กรต้องวางแผนและด าเนินงานจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการ และระบบที่ใช้

สนับสนุนด้านพลังงานต่าง ๆ (Utility Systems) โดยต้องจัดให้มีแผนผังการใช้พลังงาน
(Energy Chart & Layout) ที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1.1 ศักยภาพพลังงานที่แหล่ง (ต้น) ก าเนิด (Original Energy Potential) และศักยภาพ 

พลังงานที่ป้อนกระบวนการ (Process Input Energy Potential) ทุกประเภท 
3.1.2 ลักษณะการใช้ประโยชน์จากพลังงาน (Energy Use) 
3.1.3 ศักยภาพพลังงานที่เหลือจากกระบวนการ (Process Residual Energy Potential) 

30 
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ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
3.1.4 ศักยภาพพลังงานที่เหลือจากผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร (Machine and Product 
        Residual Energy Potential) 

 

3.2 องค์กรต้องประเมิน และวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงาน ตัวแปรของกระบวนการ 
(Process Parameter) และวางแผนลดค่าตัวแปรที่ต้องควบคุมในกระบวนการให้มี 
ค่าเหมาะสมที่สุด (Optimized Process Parameter) 

45 

3.3 องค์กรต้องประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานที่แหล่งก าเนิด และศักยภาพ 
พลังงานที่ป้อนกระบวนการ รวมทั้งวางแผนลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด 

45 

3.4 องค์กรต้องประเมินและวิเคราะห์ประเภทพลังงาน (Energy Type) ต้นทุนพลังงาน 
ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน และพลังงานที่แหล่งก าเนิด และวางแผนปรับปรุง 
พลังงานแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน และพลังงานที่แหล่งก าเนิด 

40 

3.5 องค์กรต้องประเมินและวิเคราะห์เพื่อรักษาศักยภาพพลังงาน (Energy Potential 
Preservation) และวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งก าเนิดพลังงาน ในการใช้ 
ประโยชน์จากพลังงานแต่ละลักษณะ และพลังงานที่แหล่งก าเนิด 

40 

3.6 องค์กรต้องประเมินและวิเคราะห์โอกาส เพ่ือน าพลังงานและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
(Energy and Resource Recovery) ได้แก่ พลังงานที่เหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร 
หรือผลิตภัณฑ์ ให้น ากลับมาใช้ใหม่และด าเนินการวางแผนปรับปรุง เป็นต้น 

50 

3.7 องค์กรต้องติดตาม รวบรวม ข้อก าหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการ 
ผลิตต่างๆ และวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) เพ่ือเปรียบเทียบกับการด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ให้ได้ตามข้อก าหนด และองค์กรต้องด าเนินการปรับปรุง (Improvement) การ
ติดตาม (Monitoring) แผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 

150 

ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ : องค์กรต้องมีการวางแผนการจัดการพลังงานและจัดท าเป็นเอกสาร
ขึ้น โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1  และโครงสร้างการจัด
การพลังงานในหมวดที่  2 และต้องมีการวางแผนทบทวนกิจกรรมขององค์กรที่ ส่ งผลต่อสมรรถนะ 
ด้านพลังงาน เพ่ือใช้ปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์การ
ตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 3.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการวางแผนและด าเนินงานจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการและระบบที่ใช้

สนับสนุนด้านพลังงานต่าง ๆ โดยต้องจัดให้มีแผนผังการใช้พลังงาน ที่แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  
      (1) องค์กรมีการวางแผนการจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม 
      (2) องค์กรมีการจัดท าแผนผังการจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม 
      (3) องค์กรมีการด าเนินงานตามแผนผังการจัดการพลังงานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม 
      (4) องค์กรมีการวางแผน จัดท าแผนผังและด าเนินการระบบที่ใช้สนับสนุนด้านพลังงาน 

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
      (5) มีการประเมินศักยภาพพลังงานที่แหล่งก าเนิด และศักยภาพพลังงานที่ป้อนกระบวนการ 

ทุกประเภท       
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(6) มีการประเมินลักษณะการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
      (7) มีการประเมินศักยภาพพลังงานที่เหลือจากกระบวนการ 
      (8) มีการประเมินศักยภาพพลังงานที่เหลือจากผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร 

ล าดับที่ 3.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการประเมิน และวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงาน ตัวแปรของกระบวนการ และ

วางแผนลดค่าตัวแปรที่ต้องควบคุมในกระบวนการให้มีค่าเหมาะสมที่สุด 
      (1) องค์กรมีการประเมินการใช้พลังงานให้มีค่าที่เหมาะสมที่สุด 
      (2) องค์กรมีการวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงาน 
      (3) องค์กรมีการวิเคราะห์ตัวแปรของกระบวนการให้มีค่าเหมาะสมที่สุด 
      (4) องค์กรมีการวางแผนลดค่าตัวแปรที่ต้องควบคุมในกระบวนการให้มีค่าเหมาะสมที่สุด 

ล าดับที่ 3.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานที่แหล่งก าเนิด และศักยภาพ

พลังงานที่ป้อนกระบวนการ รวมทั้งวางแผนลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด 
      (1) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานที่แหล่งก าเนิดให้เหมาะสมที่สุด 
      (2) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานที่ป้อนให้เหมาะสมที่สุด 
      (3) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด 
      (4) องค์กรมีการประเมินความเหมาะสมของการวางแผนลดการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด 

ล าดับที่ 3.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการประเมินและวิเคราะห์ประเภทพลังงาน ต้นทุนพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะ

การใช้พลังงานและพลังงานที่แหล่งก าเนิด และวางแผนปรับปรุงประเภทพลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้
พลังงาน และพลังงานที่แหล่งก าเนิด 

      (1) องค์กรมีการประเมินประเภทพลังงานที่ใช้อย่างเหมาะสม 
      (2) องค์กรมีการวิเคราะห์ต้นทุนพลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน 
      (3) องค์กรมีการวิเคราะห์การใช้พลังงานที่แหล่งก าเนิด 
      (4) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงประเภทพลังงานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน 
      (5) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงพลังงานที่แหล่งก าเนิดให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงาน 

ล าดับที่ 3.5 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือรักษาศักยภาพพลังงาน และวางแผนปรับปรุงให้

เหมาะสมกับแหล่งก าเนิดพลังงาน ในแต่ละลักษณะการใช้ประโยชน์จากพลังงาน และพลังงานที่แหล่งก าเนิด 
      (1) องค์กรมีการประเมินเพ่ือรักษาศักยภาพของแหล่งก าเนิดได้อย่างเหมาะสม 
      (2) องค์กรมีการวิเคราะห์เพ่ือรักษาศักยภาพพลังงานของแหล่งก าเนิดได้อย่างเหมาะสม 
      (3) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงศักยภาพพลังงานให้เหมาะสมกับแหล่งก าเนิดพลังงาน  
                    ในแต่ละลักษณะของการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
      (4) องค์กรมีการวางแผนปรับปรุงศักยภาพพลังงานที่แหล่งก าเนิดได้อย่างเหมาะสม 

ล าดับที่ 3.6 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการประเมินและวิเคราะห์โอกาสเพ่ือน าพลังงานและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้แก่ 

พลังงานที่เหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ให้น ากลับมาใช้ใหม่และด าเนินการวางแผนปรับปรุง 
เป็นต้น 
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      (1) องค์กรมีการประเมินโอกาสน าพลังงานและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 
      (2) องค์กรมีการวิเคราะห์โอกาสเพื่อน าพลังงานและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่  
                    พลังงานที่เหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ 
      (3) องค์กรมีการด าเนินการวางแผนปรับปรุงโอกาสโดยรวม เพ่ือน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ 

ล าดับที่ 3.7 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการติดตาม รวบรวม ข้อก าหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ระบบสนับสนุน การ

ผลิตต่าง ๆ และวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ได้ตามข้อก าหนด และองค์กรต้อง
ด าเนินการปรับปรุงการติดตามแผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 

      (1) องค์กรมีการติดตาม รวบรวม ข้อก าหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อย่างครบถ้วน 
      (2) องค์กรมีการติดตาม รวบรวม ข้อก าหนดการใช้พลังงานของระบบสนับสนุนการผลิตต่าง ๆ  
                    อย่างครบถ้วน 
      (3) องค์กรมีการติดตาม รวบรวมวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานต่าง ๆ  
                    ให้ได้ตามข้อก าหนด 
      (4) องค์กรมีการด าเนินการปรับปรุง การติดตามแผนงานต่าง  ๆให้บรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วน 

หมวดที่ 4 การควบคุมการปฏิบัติงาน                                                คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

 หมวดนี้มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลเพื่อให้เป็นไป
ตามหมวดที่ 3 คือ การวางแผนและการด าเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงานในหมวดนี้จึงให้ความส าคัญกับ
ความสามารถของบุ คลากรการสื่ อสาร เอกสารที่ ใช้  การควบคุมด้ านปฏิบั ติ การ การวางแผน 
การจัดหาอุปกรณ์ การออกแบบ รวมทั้งการจัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และพลังงาน ปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลกระทบไปยังหมวดที่ 5 อย่างมีนัยส าคัญ ดังระบุไว้ในลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏแนบ
ท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 5 ต่อไป 
 

ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
4.1 องค์กรต้องก าหนดผู้รับผิดชอบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน จัดท าวิธี 

การปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใช้งาน พร้อมทั้งแสดงสถานะ การเปิด-ปิด และองค์กร 
ต้องจัดท าและปฏิบัติตามข้ันตอนในแต่ละกรณีเม่ือพลังงานที่แหล่ง (ต้น) ก าเนิด หรือ 
เครื่องจักรต้นก าลังขัดข้อง 

25 
 
 

4.2 องค์กรต้องวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่เครื่องจักรเดินตัวเปล่า (Idle) รวมทั้งให้ 
จัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไม่ให้เครื่องจักรเดินตัวเปล่า 

35 

4.3 องค์กรต้องวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงาน การจัดส่งสินค้า 
จากผู้จัดส่ง (Supplier) ไปยังลูกค้า รวมทั้งจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ 
การควบคุมการขนส่ง 

20 

4.4 องค์กรต้องวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในประเภทเดียวกันทุกกลุ่ม ระบบสนับสนุน 
การผลิตทุกระบบ และจัดท าวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักร 
อุปกรณ์โดยเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงก่อน 

20 

4.5 องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 
4.5.1 การวางแผนการใช้ระบบสนับสนุนการผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต 
        เช่น ศักยภาพพลังงาน และจ านวนเครื่องจักร 

 
25 
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ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
4.5.2 การบ ารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน 
4.5.3 การควบคุมการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเพ่ิมก าลังการผลิต โดยต้อง 
        พิจารณาถึงความสูญเปล่าด้านพลังงาน เช่น ศักยภาพพลังงานของระบบสนับสนุน     
        การใช้พลังงานเมื่อก าลังการผลิตแปรผัน 
4.5.4 การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงานโดยต้องพิจารณาถึงต้นทุนใน 
        การจดัซื้อ และค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ตลอดอายุการใช้งาน 
        รวมทั้งการออกแบบใหม่ ดัดแปลง หรือบูรณะ หน่วยประกอบการ อุปกรณ์ระบบ 
        และกระบวนการที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยส าคัญ 
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 ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ : องค์กรต้องมีการน าเอาการวางแผนและแนวทางการด าเนินงานใน
หมวดที่ 3 มาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานในหมวดที่ 4 นี้ โดยแสดงการใช้เอกสารควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 4.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรต้องก าหนดผู้รับผิดชอบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน จัดท าวิธีการ

ปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใช้งาน พร้อมทั้งแสดงสถานะการเปิด-ปิด และองค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในแต่ละกรณีเมื่อพลังงานที่แหล่งก าเนิดหรือเครื่องจักรต้นก าลังขัดข้อง 

      (1) องค์กรต้องก าหนดผู้รับผิดชอบควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงาน 
      (2) จัดท าวิธีการปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใช้งาน พร้อมทั้งแสดงสถานะ การเปิด-ปิด 
      (3) องค์กรต้องมีการจัดท าเอกสารขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพลังงานที่แหล่งก าเนิด หรือ 
                    เครื่องจักรต้นก าลังขัดข้อง 
      (4) องค์กรมีการปฏิบัติตามข้ันตอนในแต่ละกรณีเม่ือพลังงานที่แหล่งก าเนิด หรือ 
                   เครื่องจักรต้นก าลังขัดข้อง 

ล าดับที่ 4.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่เครื่องจักรเดินตัวเปล่า รวมทั้งให้จัดท าและปฏิบัติ

ตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไม่ให้เครื่องจักรเดินตัวเปล่า 
      (1) องค์กรมีการประเมินโอกาสที่เครื่องจักรเดินตัวเปล่า 
      (2) องค์กรมีการวิเคราะห์เครื่องจักรเดินตัวเปล่า 
      (3) องค์กรมีการจัดท าเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของการควบคุมเครื่องเดินตัวเปล่า 
      (4) องค์กรมีการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไม่ให้เครื่องจักรเดินตัวเปล่า 

ล าดับที่ 4.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงาน การจัดส่งสินค้า

จากผู้จัดส่งไปยังลูกค้า รวมทั้งจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมการขนส่ง 
      (1) องค์กรมีการวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงานอย่างเหมาะสม 
      (2) องค์กรมีการวิเคราะห์การจัดส่งสินค้าจากผู้จัดส่งไปยังลูกค้าอย่างเหมาะสม 
      (3) องค์กรมีการจัดท าเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของการควบคุมการขนส่งอย่างเหมาะสม 
      (4) องค์กรมีการด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติการควบคุมการขนส่งอย่างเหมาะสม 
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      (5) องค์กรมีการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของกระบวนการขนส่ง จัดส่งเคลื่อนย้าย  
                    ภายในโรงงานอย่างเหมาะสม 
      (6) องค์กรมีการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนปฏิบัติของการจัดส่งสินค้าจากผู้จัดส่งไปยัง  
                    ลูกค้าอย่างเหมาะสม 

ล าดับที่ 4.4 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในประเภทเดียวกันทุกกลุ่ม ระบบสนับสนุนการ

ผลิตทุกระบบและจัดท าวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์โดยเลือกใช้เครื่องจักร
และอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงก่อน 

ล าดับที่ 4.5 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1) มีการวางแผนการใช้ระบบสนับสนุนการผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต เช่น  
                    ศักยภาพพลังงานและจ านวนเครื่องจักร 
      (2) มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงาน 
      (3) มีการควบคุมการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเพ่ิมก าลังการผลิต โดยต้องพิจารณา              

                                 ถึงความสูญเปล่าด้านพลังงาน เช่น ศักยภาพพลังงานของระบบสนับสนุน การใช้พลังงาน    
                              เมื่อก าลังการผลิตแปรผัน 

      (4) การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานโดยต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการจัดซื้อ  
                                      และค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานที่อาจมีผลกระทบต่อลักษณะการใช้งานที่มีนัยส าคัญ 
                              ต่อสมรรถนะด้านพลังงานองค์กร 

      (5) มีการก าหนดและปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณการ  
                    ใช้พลังงาน และประสิทธิภาพพลังงานตามแผนหรือช่วงอายุของการใช้งานที่ประมาณการไว้ 
      (6) มีการออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรใหม่ ดัดแปลง หรือบูรณะหน่วยประกอบการอุปกรณ์ 

                              ของระบบ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยส าคัญ 
      (7) มีการออกแบบกระบวนการที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยส าคัญใหม่                     

                              เพ่ือให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      (8) องค์กรมีการก าหนดข้อก าหนดรายละเอียดในการจัดซื้อพลังงานเป็นเอกสารตาม 

                               ความเหมาะสม 

หมวดที่ 5 การตดิตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน และค่าพลังงานคาดหมาย  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 หมวดนี้ เชื่อมโยงมาจากหมวดที่ 4 คือ การควบคุมการปฏิบัติงานที่เน้นความสามารถของบุคลากร 
และเอกสารบันทึกการควบคุมด้านปฏิบัติการฯ เป็นการรวบรวมผลการใช้พลังงานทั้งหมดในองค์กรที่ได้จาก
การควบคุมการปฏิบัติงาน มาใช้สร้างสมการพลังงาน เพื่อการติดตาม การควบคุม การวิเคราะห์ดัชนีการใช้
พลังงานและค่าพลังงานคาดหมาย รวมทั้งการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน ดังระบุไว้ในลักษณะสมบัติโดยรวม
ที่ต้องปรากฏแนบทา้ยตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 6 คือ การทบทวนโดยฝ่ายบริหารต่อไป 
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ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
5.1 มีการสร้างสมการพลังงาน องค์กรต้องจัดสร้างสมการพลังงานเพื่ออธิบายการใช้

พลังงานแต่ละประเภทภายในองค์กร 
35 

5.2 แสดงสัดส่วนการใช้พลังงาน องค์กรต้องพิจารณาสัดส่วนพลังงานคงที่ที่ได้จากสมการ 
พลังงาน เช่น สัดส่วนพลังงานคงท่ีต่อพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ต่อเดือน ต้องประเมินสัดส่วน 
พลังงานคงที่ต่อพลังงานที่ใช้ทุกประเภท การด าเนินการเพ่ือลดสัดส่วนพลังงานคงที่ 
ดัชนีการใช้พลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน 

35 

5.3 มีการติดตามตรวจวัดการใช้พลังงานโดยรวม องค์กรต้องด าเนินการตรวจวัดการใช้ 
พลังงานจากสมการพลังงานเทียบกับค่าพลังงานที่ใช้จริง ประเมินความผิดปกติในการ
ใช้พลังงาน และการเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานด้านพลังงาน รวมทั้งการตรวจประเมิน
ภายใน 

30 

ลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏ : องค์กรต้องมีการน าเอาผลที่ได้จากการควบคุมการปฏิบัติงานในหมวด
ที่ 4 ประกอบด้วย ผลการติดตาม การตรวจวัด การควบคุม ค่าดัชนีการใช้พลังงาน และค่าพลังงานคาดหมายโดยรวม
ขององค์กรในหมวดที่ 5 นี้ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างหมวดที่ 3 กับ ที่ 4 โดยแสดงสมการพลังงาน เพื่อ
อธิบายการใช้พลังงานแต่ละประเภทภายในองค์กร แสดงสัดส่วนพลังงานคงที่ที่ได้จากสมการ และแสดงการวัด
เปรียบเทียบค่าพลังงานที่ใช้จริงกับค่าพลังงานที่ได้จากสมการ เพ่ือประเมินความผิดปรกติที่อาจเกิดขึ้นได้โดยมีตัวชี้วัด
ของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 5.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการสร้างสมการพลังงานทุกประเภทที่ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม 
      (2) มีการจัดท าเป็นเอกสารแสดงสมการพลังงานทุกประเภทของพลังงานที่ใช้ในองค์กร 
      (3) องค์กรมีการอธิบายสมการพลังงานที่สร้างขึ้น จากผลการใช้พลังงานในแต่ละประเภทขององค์กร 

ล าดับที่ 5.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการประเมินสัดส่วนการใช้พลังงานทุกประเภทที่ใช้ในองค์กร 
      (2) องค์กรมีการแสดงสัดส่วนพลังงานคงที่ที่ได้จากสมการพลังงาน เช่น สัดส่วนพลังงานคงที่ 
                     ต่อพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ต่อเดือน 
      (3) องค์กรมีการประเมินสัดส่วนพลังงานคงที่ต่อพลังงานที่ใช้ทุกประเภท 
      (4) องค์กรมีการด าเนินการเพ่ือลดสัดส่วนพลังงานคงที่ได้อย่างเหมาะสม 
      (5) องค์กรมีการประเมินค่าดัชนีการใช้พลังงานทุกประเภท อย่างเหมาะสม 
      (6) องค์กรมีการแสดงตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานของกระบวนการและระบบอย่างเหมาะสม 
      (7) องค์กรมีการจัดท าวิธีการก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานของกระบวนการและระบบ 
      (8) องคก์ารมีแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
      (9) องค์กรมีการจัดท าเอกสารบันทึกและมีการประเมินการใช้พร้อมทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

ล าดับที่ 5.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการติดตามตรวจวัดการใช้พลังงานโดยรวม ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
      (2) องค์กรต้องด าเนินการตรวจวัดการใช้พลังงานจากสมการพลังงานเทียบกับค่าพลังงานที่ใช้จริง 
      (3) มีการประเมินความผิดปกติในการใช้พลังงานระหว่างค่าพลังงานจากสมการพลังงาน 
                     กับข้อมูลพลังงานที่ใช้จริง 
      (4) มีการเปรียบเทียบผลของการใช้พลังงานจริงกับข้อมูลฐานของการใช้พลังงาน ที่ก าหนดไว้ 
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      (5) มีการตรวจประเมินภายในเพ่ือติดตามและตรวจสอบผลตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจ 
                     ว่าระบบการจัดการพลังงานมีการด าเนินงานเป็นไปตามการจัดการด้านพลังงานที่ก าหนดไว้ 
      (6) มีการตรวจประเมินภายในเพ่ือติดตามและตรวจสอบผล ตามแผนงานเพ่ือให้เป็นไปตาม 
                     วัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงานที่ก าหนด 
      (7) มีการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นผลของการใช้พลังงานไว้เป็นเป็นหลักฐานเพ่ือใช้ตรวจสอบ 
                     และติดตามผลตามแผนงานที่ก าหนด 
      (8) มีการปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานทุกประเภทภายในองค์กรอย่างมี  
                     ประสิทธิผล 

หมวดที่ 6 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                       คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

 หมวดนี้ เป็นการน าผลที่ได้จากการด าเนินงานของระบบการจัดการพลังงานในหมวดที่  1 ถึง 5  
มาทบทวน โดยเน้นที่หัวข้อหลัก คือ ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนการจัดการ และ ผลจากการทบทวนการจัด
การพลังงานดังระบุไว้ในลักษณะสมบัติโดยรวมที่ต้องปรากฏที่แนบท้ายตารางนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 1 คือ 
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงานต่อไป 

 
ล าดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
6.1 มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน และระบุผลที่ได้จากการทบทวน 

การจัดการพลังงาน 
30 

6.2 มีการประชุมทบทวนประสิทธิผลที่ได้จากการจัดการพลังงาน และติดตามผล     
ตามแผนงานที่มีการปรับปรุงในมาตรการต่าง ๆ 

30 

6.3 มีการประชุมทบทวน การติดตาม การตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้รับ โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการด าเนินงาน ดังนี้ 
6.3.1 เพ่ือควบคุมประมาณการใช้พลังงาน เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าและอ่ืน ๆ โดยรวม 
6.3.2 เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุม   
        พลังงานที่คงที่ 
6.3.3 เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุม  
        พลังงานที่ผันแปรโดยตรงกับการผลิต 
6.3.4 เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุม  
        พลังงานที่ผันแปรกับการผลิตเพ่ือสนับสนุนการผลิต 

 
 

20 
20 

 
50 

 
50 

ลักษณะสมบัติ โดยรวมที่ต้องปรากฏ :  องค์กรต้องมีการน าผลที่ ได้รับจากด าเนินการระบบการ 
จัดการพลังงานทุกหมวดดั งกล่าว โดยผู้บริหารสูงสุดต้องด าเนินการให้มีการประชุมทบทวนระบบการ 
จัดการพลังงานขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนในหมวดที่ 1, 3, 4 และ 5 เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ายังคงมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องแสดงเอกสารที่บันทึกข้อมูลผลการ
ทบทวนและเก็บรักษาไว้ โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ 6.1 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน 
      (2) มีการประชุมผลที่ได้จากการทบทวนการจัดการพลังงาน 
      (3) มีการติดตามผลจากการทบทวนการจัดการที่ผ่านมา หรือ 
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      (4) การทบทวนนโยบายพลังงาน หรือ 
      (5) การทบทวนสมรรถนะด้านพลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 
      (6) ผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และข้อก าหนด 
                     อ่ืนที่องค์กรต้องปฏิบัติ หรือ  
      (7) ระดับการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายพลังงาน หรือ 
      (8) ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
      (9) สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน หรือ 
      (10) สมรรถนะด้านพลังงานที่คาดการณ์ไว้ในช่วงเวลาต่อไป หรือ 
      (11) มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
      (12) มีผลการเปลี่ยนแปลงสถานะด้านพลังงานขององค์กร หรือ 
      (13) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน หรือ 
      (14) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน หรือ 
      (15) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือองค์ประกอบของระบบการจัดการ 
                       พลังงานซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือ 
      (16) การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากร 

ล าดับที่ 6.2 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการด าเนินงานด้านประสิทธิผลการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน 
      (2) มีการประชุมติดตามผล แผนการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการด้านความร้อน  
                     มาตรการด้านไฟฟ้า 

ล าดับที่ 6.3 ตัวชี้วัดของเกณฑ์การตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      มีการติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลการประชุมทบทวนการติดตามการตรวจวัดการใช้พลังงาน 

มีการประชุม ทบทวนการติดตามควบคุมประมาณ ค่าพลังงานไฟฟ้าและอ่ืน ๆ โดยรวม 
      (1) เพ่ือควบคุมประมาณการใช้พลังงาน เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้าและอ่ืน ๆ โดยรวม 
      (2) เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุมพลังงานที่คงที่ 
      (3) เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุมพลังงานที่ผันแปร 
                     โดยตรงกับการผลิต 
      (4) เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลที่ได้จากการควบคุมพลังงานที่ผันแปร 
                     กับการผลิตเพ่ือสนับสนุนการผลิต 
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แบบจัดท ารายงาน  
ประเภทการจัดการพลังงาน 
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บทท่ี 1 ข้อมลูเบื้องต้นของโรงงาน 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

- ชื่อโรงงาน/ชื่อนิติบุคคล  บริษัท …………………….…………………...…………………..จ ากัด 

- ที่ตั้งส านักงาน   …………………………………………………….……………………………………. 

  - ที่ตั้งโรงงาน   ………………………………………………………………………………………….. 

- ปีที่ก่อตั้ง …………………………..…………………………………………………………….. 

- ทุนจดทะเบียน …………………………..…………………………………………………………….. 

- ประเภทอุตสาหกรรม  …………………………..…………………………………………………………….. 

          -  ผลิตภัณฑ์หลัก    …………………………..…………………………………………………………….. 

        - ก าลังผลิต   …………………………..…………………………………………………………….. 

        - ปริมาณผลิตจริง  …………………………..…………………………………………………………….. 

        - การจ าหน่ายในประเทศ   ……………%     

        - การจ าหน่ายต่างประเทศ  …………..%   ได้แก่ …………………………..……………………………….. 

        - จ านวนพนักงาน  ……..………… คน 

        - จ านวนการท างาน  …………………กะ 

        - เวลาท างาน   …………………ชั่วโมง 

        - วันท างาน   …………………วัน/ปี 

    - ผู้ติดต่อประสานงาน     ……………………………………ต าแหน่ง  ……………..………………………… 
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1.1.1 ข้อมูลการผลิต 
โรงงานได้มีการเก็บข้อมูลการผลิต แยกเป็นชนิดของผลิตภัณฑ์  รุ่นหรือไม่ 

    มี            ไม่มี 

ตารางท่ี 1.1.1  ผลผลิตรายเดือนระหว่างเดือน………………………….. 
 

เดือน 
ผลิตภัณฑ์.............
(.........................) 

ผลิตภัณฑ์.............
(.........................) 

ผลิตภัณฑ์.............
(.........................) 

ผลิตภัณฑ์.............
(.........................) 

มกราคม     
กุมภาพันธ์     
มีนาคม     
เมษายน     

พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม 
    

รูปที่ 1.1.2 ผังกระบวนการผลิต 
รูปที่ 1.1.2 ผังกระบวนการผลิต 

(บันทึกกระบวนการผลิต) 

รูปที่ 1.1.3 โครงสร้างองค์กร 
รูปที่ 1.1.3 โครงสร้างองค์กร 

(บันทึกโครงสร้างองค์กร) 

1.2 รายชื่อคณะท างานจัดการพลังงาน 
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. …………………………..…………………..………………….. ต าแหน่ง   ………………………….…………………...…………… 
2. …………………………..…………………..…………………. ต าแหน่ง   …………………………..…………………...…………… 
3. …………………………..…………………..…………………. ต าแหน่ง   …………………………..…………………...…………… 
4. …………………………..…………………..…………………. ต าแหน่ง   …………………………..…………………...…………… 
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1.3. ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า 
จ านวนหม้อแปลงทั้งหมด   ........................ เครื่อง  ขนาด 
1. ...................kVA   จ านวน ................เครื่อง 
2. ...................kVA   จ านวน ................เครื่อง 
3. ...................kVA   จ านวน ................เครื่อง 

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  ..........................................   

ตารางท่ี 1.3 แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รายเดือน  ปี.................................. 

เดือน 
ค่าความ
ต้องการ

พลังงานไฟฟ้า
สูงสุด 

ค่ารีแอคทีพ
เพาเวอร์ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า 
 

รวม
จ านวน

เงิน 

 (kW) (บาท) (Kvar) (บาท) On-Peak 
(kWh) 

Off-Peak   
(kWh) 

Holiday               
(kWh) 

รวม   
(kWh) 

รวม   
(บาท) 

(บาท) 

มกราคม           

กุมภาพันธ ์           

มีนาคม           

เมษายน           

พฤษภาคม           

มิถุนายน           

กรกฎาคม           

สิงหาคม           

กันยายน           

ตุลาคม           

พฤศจิกายน           

ธันวาคม           

รวม           

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย............บาทต่อหน่วย (ไม่รวม FT&VAT) 

1.3.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าระบบสนับสนุนต่าง ๆ และอ่ืน ๆ 

1. ระบบอัดอากาศ (compressed-air system)  จ านวนทั้งหมด 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 
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ปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

...................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. .. 

2. ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type air conditioning system) และระบบผลิต 
น้ าเย็น (Chilled-water system) 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

ปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

............................................................................................................................. .. 

...............................................................................................................................  

3. ระบบน้ าระบายความร้อนของใช้หอผึ่ง (cooling water system of cooling tower) 

 ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

ปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 

4. Heater ไฟฟ้า   

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด............... kW   จ านวน..................เครื่อง 

ปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

............................................................................................................................. .. 

..................................................................... .......................................................... 

5. มอเตอร์ไฟฟ้า 

 ขนาด....<10......KW  ชนิด ...............(AC หรือ  DC)  จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด....10-50...KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด....50-100.KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด....100-500KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด....>500.....KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จ านวน..................เครื่อง 
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ตามปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

............................................................................................................................. .. 

.................................................................... ........................................................... 

6. อ่ืน ๆ    ........................................ 

 ขนาด...............kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด...............kW   จ านวน..................เครื่อง 

 ขนาด...............kW   จ านวน..................เครื่อง 

ตามปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง   ดังนี้
............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. .. 
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       1.3.2 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รายเดือน ในระบบต่าง ๆ  

  ตารางท่ี 1.3.2 แสดงปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รายเดือน ระบบต่าง ๆ ปี.................................. 

 

ระบบอัดอากาศ
(compressed-
air system) 

(Kwh) 

ระบบปรับอากาศและ
น้ าเย็น 

(Air conditioning 
and  Chilled 

water) 

ระบบน้ าระบาย
ความร้อน 

(Cooling Water 
system) 

ระบบ 

............................

............................

............................

............................ 

มีการใช้งานระบบ       มี         ไม่ม ี             มี           ไม่มี          มี          ไม่มี           มี         ไม่มี 

มีการตรวจวัดพลังงาน       มี         ไม่ม ี              มี           ไม่ม ี          มี          ไม่มี           มี         ไม่มี 

มกราคม     

กุมภาพันธ์     

มีนาคม     

เมษายน     

พฤษภาคม     

มิถุนายน     

กรกฎาคม     

สิงหาคม     

กันยายน     

ตุลาคม     

พฤศจิกายน     

ธันวาคม     

รวม     

 

1.3.3 กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า 

1.4 ข้อมูลพลังงานความร้อน 

 เชื้อเพลิง ชนิดที่ 1......................................   ส าหรับ.......................................  

 เชื้อเพลิง ชนิดที่ 2......................................   ส าหรับ....................................... 

 เชื้อเพลิง ชนิดที่ 3......................................   ส าหรับ........................................  

 



25 

 

ตารางท่ี 1.4.1 แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้รายเดือน ของเชื้อเพลิงต่าง ๆ ปี.............................. 

 

เดือน 

เชื้อเพลิง ชนิดที่  
....................... 

(หน่วย..................)   

เชื้อเพลิง ชนิดที ่
 ....................... 

(หน่วย..................)   

เชื้อเพลิง ชนิดที่  
....................... 

(หน่วย..................)   
 ปริมาณ ราคาต่อ

หน่วย ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ราคา 
ต่อหน่วย ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ราคา 

ต่อหน่วย ค่าใช้จ่าย 

มกราคม          

กุมภาพันธ ์          

มีนาคม          

เมษายน          

พฤษภาคม          

มิถุนายน          

กรกฎาคม          

สิงหาคม          

กันยายน          

ตุลาคม          

พฤศจิกายน          

ธันวาคม          

รวม          
 

1.4.1 การใช้พลังงานความร้อนระบบสนับสนุนต่าง ๆ และอ่ืน ๆ 

1. ระบบไอน้ า  หม้อไอน้ า จ านวนทั้งหมด………………….เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จ านวน..................เครื่อง 

ตามปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2. ระบบน้ ามันร้อน  จ านวนทั้งหมด………………….เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal  จ านวน..................เครื่อง 
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ปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ระบบเตาอบ หรือเตาเผา  จ านวนทั้งหมด………………….เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal  จ านวน..................เครื่อง 

 ชนิด ....................ขนาด...............cal  จ านวน..................เครื่อง 

ตามปกติเปิดใช้งาน  จ านวน ..................เครื่อง  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 1.4.2 ปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้รายเดือน ในระบบต่าง ๆ 

ตารางท่ี 1.4.2 แสดงปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้รายเดือน ในระบบต่าง ๆ ปี.............................. 
 

 
ระบบไอน้ า 

เชื้อเพลิง.......
หน่วย........... 

ระบบน้ ามันร้อน
เชื้อเพลิง....... 
หน่วย........... 

ระบบเตาอบ
เชื้อเพลิง....... 
หน่วย........... 

ระบบ
.........................
......................... 
......................... 

มีการใช้งานในระบบ       มี        ไม่มี      มี         ไม่มี       มี          ไม่มี       มี          ไม่มี 

มีการตรวจวัดพลังงาน           มี        ไม่มี      มี         ไม่มี      มี          ไม่ม ี       มี         ไม่ม ี

มกราคม     

กุมภาพันธ์     

มีนาคม     

เมษายน     

พฤษภาคม     

มิถุนายน     

กรกฎาคม     

สิงหาคม     

กันยายน     

ตุลาคม     

พฤศจิกายน     

ธันวาคม     

รวม     
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1.4.3 กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน 
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บทท่ี 2 นโยบายพลังงาน  ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
2.1 นโยบายพลังงาน (Energy Policy) 

 องค์กรได้มีการก าหนดนโยบายพลังงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
           ไม่มี           มี   ดังนี้ …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 องค์กรได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
ไม่มี           มี   ดังนี้ …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 องค์กรได้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายพลังงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ 
ไม่มี           มี   ดังนี้ …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 องค์กรได้มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ และความเข้าใจของพนักงานต่อ นโยบายพลังงาน 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ 
           ไม่มี           มี   ดังนี้ …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2  ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
 ผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะท างาน หรือทีมพลังงาน หรือไม่ 

ไม่มี           มี    
 กรณีท่ีผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะท างาน หรือทีมพลังงาน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  

มีภาระหน้าที่หลักตามโครงสร้างการบริหารองค์กร คือ 
1.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
2.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
3.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
4.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
5.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
6.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
7.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
8.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
9.………………………………แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม).............................. 
10…………………………… แผนก/ฝ่าย…………………………ต าแหน่ง (ในทีม)............................... 
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 องค์กรได้ก าหนดภาระหน้าที่ของทีมพลังงาน ดังนี้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน  หรือไม่ 
ไม่มี              มี    คือ..............................................................................………. 
 

 ภาระหน้าที่หลักผู้จัดการพลังงานตามโครงสร้างการบริหารองค์กร คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 

 องค์กรได้ก าหนดภาระหน้าที่ของผู้จัดการพลังงาน ดังนี้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 คณะท างานจัดการพลังงานได้มีการประชุมการจัดการพลังงานหรือไม่ 

ไม่มี              มี การประชุม (การประชุม กรุณาแนบรายงานการประชุม)    
 

 ผู้บริหารมีนโยบายให้พนักงานในแต่ละแผนกจัดตั้งกลุ่มพลังงานเพ่ือปรับปรุงการใช้พลังงานหรือไม่ 
ไม่มี                
มีการรวมกลุ่ม แต่ยังไม่ครบทุกหน่วยงานย่อย (แนบทะเบียน การข้ึนทะเบียนกลุ่ม) 

มีการรวมกลุ่มครบทุกหน่วยงานย่อย (แนบทะเบียน การข้ึนทะเบียนกลุ่ม) 
 

 การประชุมกลุ่มพลังงาน เพ่ือก าหนดหัวข้อในการปรับปรุงการใช้พลังงาน 
ไม่มี การประชุมกลุ่มพลังงาน              
มี การประชุม (การประชุม กรุณาแนบรายงานการประชุม)    

 

 องค์กรได้จัดท าระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน ดังนี้ 
1. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
2. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
3. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
4. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
5. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
6. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
7. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
8. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
9. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
10. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
11. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
12. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
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13. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
14. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
15. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  
16. ..................................................... ผู้เกี่ยวข้อง..........................................................  

 

 องค์กรได้มีการฝึกอบรม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน หรือ 
แปรรูปพลังงานหรือไม ่

ไม่มี             มี    
 

 องค์กรได้มีการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมข้างต้น หรือไม ่
ไม่มี             มี    

 
2.3. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
o ผู้บริหารระดับสูงได้มีการทบทวนการจัดการพลังงาน หรือไม่ 

ไม่มี   มี    
 

o การทบทวนของผู้บริหารในการจัดการพลังงานฯ ได้มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ 
ไม่มี   มี    
 

o ผู้บริหารได้มีการประชุม พิจารณา อนุมัติ “แผนงาน  เป้าหมาย  โครงการ และมาตรการต่าง ๆ ที่    
ทีมพลังงาน หรือ กลุ่มพลังงาน เสนอ” หรือไม ่ 

ไม่มี   มี    
 

o ผู้บริหารได้มีการประชุมทบทวน “แผนงาน  เป้าหมาย  โครงการ และมาตรการต่าง ๆ และผลการ
ด าเนินงาน” หรือไม่  

ไม่มี   มี    
 

o ผู้บริหารได้มีการประชุมทบทวน “ติดตาม ตรวจวัด ประมาณการ การใช้พลังงานโดยรวม” หรือไม ่ 
ไม่มี   มี    
 

o ผู้บริหารได้มีการประชุมทบทวน “ติดตาม ตรวจวัด ประมาณการ การใช้พลังงาน แต่ละ แผนก 
หน่วยงาน ” หรือไม่  

ไม่มี    มี    
 

o ผู้บริหารได้มีการประชุมทบทวน “การติดตาม การด าเนินการแก้ไข” หรือไม ่ 
ไม่มี    มี    
 

o ผู้บริหารได้มีการประชุมทบทวน “ความเหมาะสมของนโยบาย  เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน” หรือไม่  
ไม่มี    มี   

 
 
 

บทท่ี 3  การวางแผนและด าเนินการด้านการจัดการพลังงาน 
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3.1 การจัดท า Energy Chart 
 องค์กรได้จัดท า Energy Chart หรือไม่ 

ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)                 มี    
 

 Energy chart ข้างต้น ได้แสดงให้เห็นข้อมูล ดังนี้ 
o ศักยภาพพลังงาน ณ แหล่งก าเนิดพลังงาน (Original Energy Potential)  

ไม่มี    มี    
o ศักยภาพพลังงานก่อนเข้ากระบวนการ (Process Input Energy Potential) 

ไม่มี    มี    
o ลักษณะการน าพลังงานไปใช้ประโยชน์ (Energy Utilization) 

ไม่มี    มี    
o ระดับศักยภาพพลังงานที่เหลือจากกระบวนการ (Process Residual Energy 

Potential) 
ไม่มี    มี    

o ระดับศักยภาพพลังงานที่เหลือจากผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร หรือชิ้นงาน (Machine 
and Product Residual Energy Potential) 

ไม่มี    มี    
o องค์กรได้จัดท า Energy chart ในทุกกระบวนการผลิตหรือไม่ 

ไม่มี    มี    
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แผนผังการใช้พลังงาน (Energy Chart) ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบ 

กระบวนการ 
(Process) 

ศักยภาพพลังงานที่แหล่ง 
ก าเนิด (Original 

Energy Potential) 

 
ศักยภาพพลังงานที่ใช้ใน

กระบวนการ 
(Process Input 

Energy Potential) 

ลักษณะการใช้ประโยชน์
จากพลังงาน 

(Energy Utilization) 

 
ศักยภาพพลังงานที่

เหลือจากกระบวนการ 
(Process Residual 
Energy Potential) 

ศักยภาพพลังงานที่เหลือ
จากผลิตภัณฑ์และ

เครื่องจักร 
(Machine and 

Product Residual 
Energy Potential) 
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3.2 การจัดท า Energy Layout 
 องค์กรได้จัดท า Energy Layout หรือไม่ 

ไม่มี                      มี    

 การจัดท า Energy Layout ข้างต้น ไดจ้ัดท าครบทุกระบบหรือไม่ 
ไม่ครบทุกระบบ          มีบางระบบ         มีครบทุกระบบ    
 

 ระบบอัดอากาศ  
o โรงงานมีการใช้ระบบอัดอากาศหรือไม่ 

ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)              มี    
o โรงงานได้จัดท า Energy Layout ครบถ้วนทั้งระบบหรือไม่ 

ไม่ครบ          มีบ้าง         มีครบ    
 ระบบน้ าเย็น (Chilled water system) 

o โรงงานมีการใช้ระบบน้ าเย็น หรือไม่ 
ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)              มี    

o โรงงานได้จัดท า Energy Layout ครบถ้วนทั้งระบบหรือไม่ 
ไม่ครบ          มีบ้าง         มีครบ    

 ระบบน้ าเย็นใน Cooling Tower 
o โรงงานมีการใช้ระบบน้ าเย็น Cooling Tower หรือไม่ 

ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)              มี    
o โรงงานได้จัดท า Energy Layout ครบถ้วนทั้งระบบหรือไม่ 

ไม่ครบ          มีบ้าง         มีครบ    
 ระบบไอน้ า 

o โรงงานมีการใช้ระบบไอน้ าหรือไม่ 
ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)                        มี    

o โรงงานได้จัดท า Energy Layout ครบถ้วนทั้งระบบหรือไม่ 
ไม่ครบ          มีบ้าง         มีครบ    

 ระบบน้ ามันร้อน 
o โรงงานมีการใช้ระบบน้ ามันร้อนหรือไม่ 

ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)              มี    
o โรงงานได้จัดท า Energy Layout ครบถ้วนทั้งระบบหรือไม่ 

ไม่ครบ          มีบ้าง         มีครบ    
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 ระบบน้ าร้อน 
o โรงงานมีการใช้ระบบน้ าร้อนหรือไม่ 

ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)                       มี    
o โรงงาน ได้จัดท า Energy Layout  ครบถ้วนทั้งระบบหรือไม่ 

ไม่ครบ          มีบ้าง         มีครบ    
 

การวิเคราะห์  Energy Chart & Layout 
3.3 การลดค่าศักยภาพพลังงาน (Energy Potential) 

3.3.1 องค์กรได้วิเคราะห์ ประเมิน Parameters of Energy Process ทุกกระบวนการ หรือไม่ และ 
ลดค่าตัวแปรควบคุมกระบวนการให้ต่ าที่สุด (Minimize process parameter) ในทุกกระบวนการ 
หรือไม่ 

ยังไม่ต่ าสุด ในหลายกระบวนการ (สามารถปรับปรุงได้อีกมาก)  
ยังไม่ต่ าสุด ในบางกระบวนการ (สามารถปรับปรุงได้อีก) 

    ไมส่ามารถหาจุดปรับปรุงได้ 
3.3.2 องค์กรได้วิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมศักยภาพพลังงานใช้ใน (ก่อนเข้า) กระบวนการ 

(Process Input Energy Potential) และ ณ แหล่งก าเนิดพลังงาน (Original Energy Potential) 
แต่ละระบบ 

o ระบบอัดอากาศ 
 โรงงานมีการใช้ระบบอัดอากาศหรือไม่ 

  ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)          มี    
 ศักยภาพพลังงาน 

  ไม่มีความเหมาะสม      
  มีความเหมาะสม : ค่าความดันที่ตั้งสูงกว่าที่จ่ายให้แต่ละ 
  กระบวนต้องการไม่เกิน 1 bar   

o ระบบน้ าเย็น Chiller 
 โรงงานมีการใช้ระบบน้ าเย็น Chiller หรือไม่ 

  ไมม่ี (ข้ามไประบบถัดไป)          มี    
 ศักยภาพพลังงาน 

  ไม่มีความเหมาะสม    

มีความเหมาะสม : ค่าตั้งอุณหภูมิ ณ Chiller ต่ ากว่าที่กระบวน
ต้องการไม่เกิน 5ºF 

o ระบบไอน้ า 
 โรงงานมีการใช้ระบบไอน้ าหรือไม่ 

  ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)          มี    
 ศักยภาพพลังงาน 

  ไม่มีความเหมาะสม      
  มีความเหมาะสม ค่าความดันที่ตั้ง (เทียบอุณหภูมิ) สูงกว่าที่    
  กระบวนต้องการไม่เกิน 1 bar 
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o ระบบน้ ามันร้อน 
 โรงงานมีการใช้ระบบน้ ามันร้อนหรือไม่ 

 ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)           มี    
 ศักยภาพพลังงาน 

 ไม่มีความเหมาะสม      
 มีความเหมาะสม ค่าตั้งอุณหภูมิ ณ แหล่งสูงกว่าที่  
 แต่ละกระบวนการต้องการไม่เกิน 20ºC 

o ระบบน้ าร้อน 
 โรงงานมีการใช้ระบบน้ าร้อนหรือไม่ 

 ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)           มี    
 ศักยภาพพลังงาน 

  ไม่มีความเหมาะสม      
  มีความเหมาะสม  ค่าตั้งอุณหภูมิ ณ แหล่ง สูงกว่าที่  
  แต่ละกระบวนการต้องการไม่เกิน 10ºC 

3.4  การเลือกชนิดพลังงาน (Energy Type) 
 องค์กรได้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในการให้ความร้อนกับกระบวนการหรือไม่  

ไม่มี 
    มี กระบวนการ............................................... 

 องค์กรได้ใช้พลังงานอากาศอัด ในการเป่าชิ้นงาน หรือเป่ากระบวนการหรือไม่  
ไม่มี 

    มี กระบวนการ............................................... 
 ชนิดพลังงาน การให้ความร้อน ที่อุณหภูมิ สูงกว่า 180ºC  
                     ไม่มี 

    มี กระบวนการ............................................... 

     ให้ความร้อนโดยตรง จากเชื้อเพลิง.................................. 
   ให้ความร้อนโดย น้ ามันร้อน.......................................... 

 

 ชนิดพลังงาน การให้ความร้อน ที่อุณหภูมิ สูงกว่า 60-180ºC 
ไม่มี 

    มี กระบวนการ............................................... 
     ให้ความร้อนโดยตรง จากเชื้อเพลิง.................................. 

   ให้ความร้อนโดย น้ ามันร้อน.......................................... 
ให้ความร้อนโดย ไอน้ า.................................................. 

 ชนิดพลังงาน การระบายความร้อน ที่อุณหภูมิ สูงกว่า 45ºC  
                                          ไม่มี 
    มี กระบวนการ............................................... 
     ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

   ระบายความร้อนด้วยหอผึ่ง (cooling tower) 
   ระบายความร้อนด้วยน้ าเย็นจัด (chilled water) 
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 ชนิดพลังงาน การระบายความร้อน ที่อุณหภูมิ สูงกว่า 31-44ºC  
                                          ไม่มี 
    มี กระบวนการ............................................... 
     ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

   ระบายความร้อนด้วยน้ าหอผึ่ง (cooling tower) 
   ระบายความร้อนด้วยน้ าเย็นจัด (chilled water) 
 ชนิดพลังงาน การระบายความร้อน ที่อุณหภูมิ ต่ ากว่า 30ºC  

                                          ไม่มี 
    มี กระบวนการ............................................... 
     ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

   ระบายความร้อนด้วยน้ าห่อผึ่ง (cooling tower) 
   ระบายความร้อนด้วยน้ าเย็นจัด (chilled water) 
 

3.5 การน ากลับคืน พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Recovery) 
 เครื่องจักรที่มีการให้พลังงานความเย็น  มีเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิที่ผิวภายนอก      

ไม่ต่ า 25ºC 
ไม่มี 

    มี กระบวนการ หรือ เครื่องจักร................................. 
 องค์กรมีเครื่องจักร ที่มีการให้พลังงานความร้อน และ ที่พื้นผิวภายนอก มีอุณหภูมิ เกิน 50ºC 

หรือไม่ 
ไม่มี 

    มี กระบวนการ หรือ เครื่องจักร................................. 
 องค์กรมีชิ้นงาน ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน ที่อุณหภูมิชิ้นงานออกจากกระบวน มากกว่า 

150ºC และมีการ Recovery พลังงาน จากชิ้นงานหรือไม่  
ไม่มี ชิ้นงานออกจากกระบวน มากกว่า 150ºC 
มี ชิ้นงานออกจากกระบวน มากกว่า 150ºC แต่ไม่มีการ Recovery 
ชิ้นงานออกจากกระบวน มากกว่า 150ºC และมีการ    
Recovery กระบวนการ................................. 

 องค์กรมคีวามร้อนทิ้งจากเตาเผา หรือเตาอบหรือไม่  
ไม่มี (ข้ามไป หนึ่งข้อ) 

   มี กระบวนการ........................อุณหภูมิ................ 
 องค์กรมีการ Recovery ความร้อนท้ิงจากเตาเผา หรือเตาอบหรือไม่  

ไม่มี (ไม่มีศักยภาพ) 
มี การน าไปเป็นอากาศป้อน กระบวนการ........................  

   มี การน าไป ผลิตไอน้ า 
มี การน าไป ผลิตน้ าเย็น ด้วยระบบ Absorption Chiller 
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 องค์กรมีการ Recovery น้ าร้อน เหลือจากกระบวน หรือ น้ าร้อนระบายความร้อนจาก
กระบวนการ หรือไม่  

ไม่มี น้ าร้อน เหลือจากกระบวน   
มี น้ าร้อน เหลือจากกระบวน  แต่ไม่มีการ Recovery 
มีน้ าร้อน เหลือจากกระบวน  และมีการ    
Recovery ไปใช้ กระบวนการ............................... 

 องค์กรมีการ Recovery น้ ามัน หรือ น้ ามันพืชที่เหลือจากกระบวนการ หรือไม่  
ไม่มี (ไม่มีศักยภาพ) 
มีการน าไปใช้แทนน้ ามันเตา หรือ เชื้อเพลิงอ่ืนในกระบวนการ.......................... 
มี การน าไปใช้ใน กระบวนการ........................  

 องค์กรมีการ Recovery น้ าเสีย หรือมูลสัตว์ จากกระบวนการ หรือไม่  
ไม่มี น้ าเสีย หรือมูลสัตว์ จากกระบวนการ  
มี น้ าเสีย หรือมูลสัตว์ จากกระบวนการ แต่ไม่มีศักยภาพ 
มี น้ าเสีย หรือมูลสัตว์ จากกระบวนการ และน าไปใช้ ผลิตเป็น 
Biogas.................................. 

 

3.6 การปฏิบัติตามข้อก าหนดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ระบบสนับสนุนฯ 
 องค์กรได้ด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ ดังนี้ 
      3.6.1 มาตรฐานการใช้ระบบไฟฟ้า 

1. อัตราค่าไฟฟ้าของโรงงานเป็นแบบใด 
  อัตราปกติ แรงดัน............... 

อัตรา TOD แรงดัน.............(ข้ามไปตอบข้อ 3 ) 
อัตรา TOU แรงดัน.............(ข้ามไปตอบข้อ 4 ) 

2. แรงดันไฟฟ้าหลังหม้อแปลงสูงไม่เกิน 395 V. ส าหรับระบบไฟฟ้า 380 V. หรือ  
    สูงกว่าแรงดันใช้งานไม่เกิน 4% ส าหรับระบบไฟแรงดันอื่น 
  ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
3. แรงดันตกในสายจ่ายในโรงงาน ไม่เกิน 10 V. หรือ 2.5% 
  ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
4. ตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor: Pf) มีค่ามากกว่า 0.85 ตลอดเวลาท างาน 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
5. ส าหรับหม้อแปลงที่สามารถท าได้โหลดเฉลี่ยในช่วงเวลาท างานของหม้อแปลง (Transformer 

Load Factor) ต้องไม่ต่ ากว่า 25% และไม่สูงกว่า 50% 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์  

 3.6.2 มาตรฐานการใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
1. องค์กรได้วิเคราะห์โอกาสใช้แสงธรรมชาติ หรือไม่ 

  ไม่มี   มี   
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2. องค์กรยังมีโอกาสใช้แสงจากธรรมชาติหรือไม่ 

  ไม่มี   มี  คือ
................................................................................................ ...............................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
3. ระดับความสว่าง (จากระบบไฟฟ้าแสงสว่าง) ได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

ลักษณะของงาน ตัวอย่างงาน/พื้นที่ใช้งาน 
ระดับความสว่าง 

(ลักซ์) 

พลังงานไฟฟ้า           
ต่อพื้นที่ไม่เกิน 
(วัตต์/ตร.เมตร) 

งานที่ไม่ต้องละเอียด 
 
งานที่ละเอียดน้อย 
งานที่ละเอียดปานกลาง 
งานที่ละเอียดสูง 
งานที่ละเอียดเป็นพิเศษ 

ทางเดินภายนอกอาคาร 
ทางเดินภายใน บันได ห้องเก็บของ 
บรรจุผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม โรงสี ห้องหม้อน้ า 
ประกอบชิ้นส่วนทั่วไป ขึ้นรูปอย่างหยาบ ๆ 
เขียน อ่าน ขึ้นรูปและตรวจสอบทั่วไป 
เขียนแบบ ขึ้นรูปและตรวจสอบละเอียด 
เรียงพิมพ์ ประกอบแผ่นวงจร เจียระไน 

20-30 
30-75 
75-150 
150-300 
300-750 
750-1500 

1,500-3,000 

1 
3 
6 
11 
16 
23 
30 

และการใช้พลังงานในการให้แสงสว่างส าหรับงานละเอียด  ต้องมีการให้แสงสว่างเฉพาะพ้ืนที่
(Localized General lighting) และส าหรับงานละเอียดเป็นพิเศษ ต้องมีการให้แสงสว่างเฉพาะต าแหน่ง (Local 
lighting) ทางองค์กรได้ปฏิบัติตามเกณฑ์หรือไม่ 
   พ้ืนที่ มากกว่า 90% ได้ตามเกณฑ์ 
   พ้ืนที่ 50-90% ได้ตามเกณฑ์ 
   พ้ืนที่ 25-50% ได้ตามเกณฑ์ 
   พ้ืนที่ น้อยกว่า 25% ได้ตามเกณฑ์  
 

3.6.3 มาตรฐานการใช้ระบบอัดอากาศ 
 องค์กรได้มีการใช้ระบบอัดอากาศ หรือไม่             ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)            มี 

1. ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ (อากาศอัดที่ได้เทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ) สูงกว่า 80%  
เมื่อวัดเทียบกับค่าที่ระบุของเครื่องนั้น 

ไม่ได้ตามเกณฑ์            ได้ตามเกณฑ์ (กรุณาแนบวิธีการตรวจวัดและผล) 
2. ประสิทธิภาพการส่งพลังงานอากาศอัดในระบบท่อส่ง สูงกว่า 90%  

ไม่ได้ตามเกณฑ์            ได้ตามเกณฑ์ (กรุณาแนบวิธีการตรวจวัดและผล) 
3. ค่าตั้งความดันอากาศอัดด้านต่ า (On) สูงกว่าความดันใช้งานของกระบวนการไม่เกิน 1 bar และค่าตั้ง

ความดันอากาศอัดด้านสูง (Off) สูงกว่าด้านต่ าไม่เกิน 1 bar 
ไม่ได้ตามเกณฑ์   ได้ตามเกณฑ์ 

4. อุณหภูมิอากาศด้านดูดเข้าเครื่อง สูงกว่าอุณหภูมิภายนอกในที่ร่มไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส 
ไม่ได้ตามเกณฑ์   ได้ตามเกณฑ์ 

5. บริเวณด้านดูดเข้าเครื่อง ไม่ใกล้แหล่งความชื้น 
ไม่ได้ตามเกณฑ์   ได้ตามเกณฑ์ 
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6. เครื่องอัดอากาศแบบสกรู มีค่าช่วงเวลาเดินตัวเปล่า ไม่เกิน 10% 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

7. องค์กรได้ติดตั้งวาล์ว ด้านจ่ายอากาศอัดออกจากถัง เข้าสู่ระบบ หรือไม่ 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

8. องค์กรได้ติดป้าย “ปิดวาล์วทุกครั้งหลังเลิกงาน และเปิดวาล์วไล่น้ าทุกครั้งก่อนท างาน” หรือไม่ 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
 

 3.6.4 มาตรฐานการใช้ ระบบปรับอากาศ และเครื่องท าน้ าเย็น 
3.6.4.1 การใช้งานในระบบปรับอากาศ 

 องค์กรได้มีการใช้ระบบฯ หรือไม่             ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)            มี 
1. ก าลังไฟฟ้า ต่อ ความสามารถท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น สูงกว่า 80% ของค่าตามตาราง  

ที่ 1, 2  หรือ ตามค่าท่ีระบุของเครื่องนั้น 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

2. ห้องปรับอากาศ ตั้งค่าอุณหภูมิควบคุม ที่ 25±1 องศาเซลเซียส และระบบควบคุม มีความ
แม่นย าในทุกจุด หรือทุกอุปกรณ์ที่มีการควบคุม  

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

3. ค่าตั้งอุณหภูมิน้ าเย็น ต่ ากว่า อุณหภูมิน้ าค้าง (dew point temperature) ของห้องปรับอากาศ
ไม่เกิน 5ºF  

ไมไ่ด้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

4. น้ าเย็นก่อนเข้าเครื่องส่งลมเย็น มีอุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิที่ออกจากเครื่องท าน้ าเย็นไม่เกิน 2ºF 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

5. อุณหภูมิสารท าความเย็นด้าน evaporator ต่ ากว่าอุณหภูมิน้ าเย็น (Chilled Water) ไม่เกิน 4ºF 
(ติดตั้งมิเตอร์วัด Pressure สารท าความเย็นด้าน evaporator) 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
6. อุณหภูมิน้ ายาด้าน condensing  สูงกว่าอุณหภูมิน้ าระบายความร้อน (Cooling Water) ไม่เกิน 

6ºF และไม่เกิน 18ºF ถ้าระบายความร้อนด้วยอากาศ  (ระบบฯ ระบายความร้อน                     
ด้วย          น้ า            อากาศ) 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
7. อุณหภูมิน้ าหอผึ่ง (Cooling Tower) ก่อนเข้าเครื่องผลิตน้ าเย็น สูงกว่า อุณหภูมิกระเปราะเปียก 
      บริเวณหอผึ่ง ไม่เกิน 6ºF (ส าหรับ Chiller ที่ระบายความร้อนด้วยน้ า) 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
8. เครื่องท าน้ าเย็น อุปกรณ์ที่เก็บความเย็น ส่งความเย็น ใช้ความเย็น ในระบบท าความเย็นต้อง

ไม่ให้เกิดหยดน้ าเกาะ 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
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3.6.4.2 การใช้งานในกระบวนการผลิต 
องค์กรได้มีการใช้ระบบฯ หรือไม่             ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)            มี 

1. ก าลังไฟฟ้า ต่อ ความสามารถท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น สูงกว่า 80% ของค่าตามตารางที่ 1  
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

2. ค่าตั้งอุณหภูมิน้ าเย็น ต่ ากว่า อุณหภูมิของกระบวนการ ที่ใช้น้ าเย็นไม่เกิน 5ºF              
(ส าหรับกระบวนการที่ใช้น้ าเย็น) 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
3. น้ าเย็นก่อนเข้าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) หรือกระบวนการที่ใช้น้ าเย็น     

มีอุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิที่ออกจากเครื่องท าน้ าเย็นไม่เกิน 2ºF 
ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

4. อุณหภูมิน้ ายาด้าน evaporator ต่ ากว่าอุณหภูมิน้ าเย็น (Chilled Water) ไม่เกิน 4ºF      
(ติดตั้งมิเตอร์วัด Pressure สารท าความเย็นด้าน evaporator) 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
5. อุณหภูมิสารท าความเย็นด้าน condensing  สูงกว่าอุณหภูมิน้ าระบายความร้อน (Cooling 

Water) ไม่เกิน 6ºF และไม่เกิน 18ºF  ถ้าระบายความร้อนด้วยอากาศ  (ระบบฯ ระบายความ
ร้อนด้วย           น้ า            อากาศ) 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
6. อุณหภูมิน้ าหอผึ่ง (Cooling Tower) ก่อนเข้าเครื่องผลิตน้ าเย็น สูงกว่า อุณหภูมิกระเปราะเปียก 
   บริเวณหอผึ่ง ไม่เกิน 6ºF (ส าหรับ Chiller ทีร่ะบายความร้อนด้วยน้ า) 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
7. เครื่องท าน้ าเย็น อุปกรณ์ท่ีเก็บความเย็น ส่งความเย็น ใช้ความเย็น ในระบบท าความเย็นต้องไม่ให้  
    เกิดหยดน้ าเกาะ 

ไม่ได้ตามเกณฑ์      ได้ตามเกณฑ์ 

3.6.5 มาตรฐานการใช้ ระบบไอน้ า และหม้อไอน้ า 
องค์กรได้มีการใช้ระบบฯ หรือไม่             ไม่มี (ข้ามไประบบถัดไป)            มี 

1. ประสิทธิภาพหม้อไอน้ า ซึ่งวัดโดยปริมาณไอน้ าที่ได้เทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้มากกว่า 75% 
ส าหรับเชื้อเพลิงแข็ง  80% ส าหรับเชื้อเพลิงเหลว  และ 85% ส าหรับเชื้อเพลิงก๊าซ  ซึ่งวัดโดย
ปริมาณไอน้ าที่ได้ เทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้  
(เชื้อเพลิงที่ใช้             เชื้อเพลิงแข็ง     เชื้อเพลิงเหลว          เชื้อเพลิงก๊าซ) 

             ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

2. ค่าตั้งความดันไอน้ า (อุณหภูมิ) สูงกว่าความดันใช้งานของกระบวนการ (อุณหภูมิ) ไม่เกิน    
1±0.5 bar 

             ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
3. ปริมาณคอนเดนเสท (condensate) ส่งคืนหม้อไอน้ าสูงกว่า 90% ของปริมาณคอนเดนเสทที่

เกิดข้ึนตามทฤษฎี 

             ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 
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4. ควบคุมปริมาณ Blow down ให้ค่า TSD 3600-3800 ppm (ในหม้อไอน้ า)  

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

5. ค่า TSD น้ าป้อนเข้าไม่เกิน 115 ppm 

ไม่ได้ตามเกณฑ์  ได้ตามเกณฑ์ 

6. องค์กรได้มีการน า Flash Steam มาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 

ไม่ได้ตามเกณฑ์        ได้ตามเกณฑ์ 

7. ไอเสียทิ้ง (Flue gas) มีอุณหภูมิต่ ากว่า 180ºC ส าหรับเชื้อเพลิงที่ไม่มีก ามะถัน และมีอุณหภูมิ 
180-200ºC ส าหรับเชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน  
(ชนิดเชื้อเพลิงมีก ามะถันและไม่มีก ามะถัน)  

ไม่ได้ตามเกณฑ์      ได้ตามเกณฑ์ 

8. หม้อไอน้ า อุปกรณ์ที่เก็บความร้อน ส่งความร้อน ใช้ความร้อนในระบบไอน้ าต้องมีอุณหภูมิ
ภายนอก (พ้ืนผิว) ไม่สูงกว่า 50ºC 

ไม่ได้ตามเกณฑ์      ได้ตามเกณฑ์ 
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บทท่ี 4 การควบคุม การปฏิบัติงานการใช้พลังงาน 
การควบคุมการเปิด-ปิด 
4.1 องค์กรได้ก าหนดผู้รับผิดชอบเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ 

ไม่มี                 มี    
4.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เปิดปิดอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงาน รับทราบและเข้าใจ 

ไม่เข้าใจ            เข้าใจ              
4.3  เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้พลังงาน  มีการแสดงสถานการณ์เปิด-ปิด หรือไม ่

ไม่มี                 มี    
4.4 องค์กรได้จัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ  ในกรณีท่ีแหล่งพลังงาน  หรือเครื่องจักรต้นก าลังขัดข้องหรือไม่

(ไฟฟ้าดับ  ปั๊มลม  หม้อไอน้ า ฯลฯ) 
ไม่มีการก าหนด ทุก ระบบที่โรงงานมีใช้งาน 
มีการก าหนด บาง ระบบ 
มีการก าหนด ทุก ระบบ 

 

การควบคุมการเดินเครื่องตัวเปล่า 
4.5 องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า ( Idle) มอเตอร์ พัดลมดูดอากาศ    

ปั๊มน้ า ทุกเครื่อง หรือไม ่
 ไม่มีเครื่องจักร (ข้ามไป 2 ข้อ) 
 มีเครื่องจักร แต่ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์การเดินเครื่องตัวเปล่า 

4.6 องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่ามอเตอร์ พัดลมดูด
อากาศ ปั๊มน้ า ทุกเครื่องหรือไม่ 

 ไม่มีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 
4.7 พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

 ไม่เข้าใจ                      มีความเข้าใจ   
4.8 องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า ( Idle) เครื่องผลิตอากาศอัด          

(ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม่ 
 ไม่มีเครื่องจักร (ข้ามไป 2 ข้อ) 
 มีเครื่องจักร แต่ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์การเดินเครื่องตัวเปล่า 

4.9  องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่าเครื่องผลิตอากาศอัด  
(ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม่ 

 ไม่มีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 
4.10   พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

 ไม่เข้าใจ                      มีความเข้าใจ   
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4.11   องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า (Idle) เครื่องผลิตน้ าเย็น         
         (ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม ่

 ไม่มีเครื่องจักร (ข้ามไป 2 ข้อ) 
 มีเครื่องจักร แต่ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์การเดินเครื่องตัวเปล่า 

4.12  องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่าเครื่องผลิตน้ าเย็น 
(ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม่ 

ไม่มีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 
4.13  พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

ไม่เข้าใจ                      มีความเข้าใจ   
4.14  องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า หอผึ่ง (ให้เหมาะสมกับโหลด)  

หรือไม ่
 ไม่มีเครื่องจักร (ข้ามไป 2 ข้อ) 
 มีเครื่องจักร แต่ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์การเดินเครื่องตัวเปล่า 

4.15 องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า  หอผึ่ง             
(ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม่ 

 ไม่มีระเบียบปฏิบัติ               มีระเบียบปฏิบัติ 
4.16  พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

 ไม่เข้าใจ                     มีความเข้าใจ   
4.17  องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า (Idle) เครื่องผลิตไอน้ า              
        (ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม ่

 ไม่มีเครื่องจักร (ข้ามไป 2 ข้อ) 
 มีเครื่องจักร แต่ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์การเดินเครื่องตัวเปล่า 

4.18  องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า  เครื่องผลิต     
ไอน้ า (ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม่ 

 ไมมี่ระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 
4.19  พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

 ไม่เข้าใจ                     มีความเข้าใจ   
4.20  องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า ( Idle) เครื่องผลิตน้ ามันร้อน      

(ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม ่
 ไม่มีเครื่องจักร (ข้ามไป 2 ข้อ) 
 มีเครื่องจักร แต่ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์การเดินเครื่องตัวเปล่า 
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4.21 องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า เครื่องผลิต    
       น้ ามันร้อน (ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม่ 

 ไม่มีระเบียบปฏิบัติ               มีระเบียบปฏิบัติ 
4.22 พนักงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

 ไม่เข้าใจ                     มีความเข้าใจ   
4.23 องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า  เตาอบ (ให้เหมาะสมกับโหลด)

หรือไม ่
 ไม่มีเครื่องจักร (ข้ามไป 2 ข้อ) 
 มีเครื่องจักร แต่ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์การเดินเครื่องตัวเปล่า 

4.24 องค์กรมีการจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปล่า เตาอบ           
       (ให้เหมาะสมกับโหลด) หรือไม่ 

 ไม่มีระเบียบปฏิบัติ               มีระเบียบปฏิบัติ 
4.25  พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

 ไม่เข้าใจ                     มีความเข้าใจ   
 
การวิเคราะห์ กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้าย 

4.26 องค์กรมีการวิเคราะห์กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงาน เป็นลายลักษณ์อักษร   
        ครบทุกกระบวนการหรือไม่ 

 ไม่มีการวิเคราะห์ 
 มีการวิเคราะห์ แต่ไม่ครบทุกกระบวนการ 
 มีการวิเคราะห์ ครบทุกกระบวนการ 

4.27 มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการควบคุมกระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้ายภายในโรงงาน เป็น 
        ลายลักษณ์อักษร 

ไม่มีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 
 

4.28 พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ                 
     การเคลื่อนย้ายภายในโรงงาน หรือไม ่

ไม่เข้าใจ                    มีความเข้าใจ   
4.29 องค์กรได้วิเคราะห์ กระบวนการขนส่ง จัดส่ง ระหว่างลูกค้า และผู้จัดส่ง (supplier) หรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.30 องค์กรได้จัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการขนส่งระหว่างลูกค้า และผู้จัดส่ง หรือไม่ 
             ไม่มี              มี    
4.31 พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ  
           การเคลื่อนย้ายภายในโรงงาน หรือไม ่

ไม่เข้าใจ                    มีความเข้าใจ   
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การจัดท าและปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติ การใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยเลือกใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพสูงก่อน 

4.32 องค์กรได้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรในประเภทเดียวกันทุกกลุ่มเครื่องจักร ระบบสนับสนุนการ 
           ผลิตทุกระบบ หรือไม่ 

เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
ไม่มีการวัดประสิทธิภาพทุกกลุ่มเครื่องจักร 
มีการวัดประสิทธิภาพบางกลุ่มเครื่องจักร 
มีการวัดประสิทธิภาพทุกกลุ่มเครื่องจักร 

ระบบสนับสนุนการผลิต 
ไม่มีการวัดประสิทธิภาพทุกระบบ 
มีการวัดประสิทธิภาพบางระบบ 
มีการวัดประสิทธิภาพทุกระบบ 

4.33 องค์กรได้จัดท าวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติ การใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ข้างต้น โดย 
          เลือกใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงก่อนหรือไม่ 

ไม่มีการก าหนด ทุกกลุ่มเครื่องจักร ระบบ 
มีการก าหนด บางกลุ่มเครื่องจักร ระบบ 
มีการก าหนด ทุกกลุ่มเครื่องจักร ระบบ 

4.34 พนักงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 
ไม่มี              มี    

 
การวางแผนการใช้ศักยภาพพลังงาน ระบบสนับสนุนการผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต 
4.35 องค์กรได้วิเคราะห์ศักยภาพพลังงาน และจ านวนเครื่องจักรของระบบสนับสนุนการผลิตที่เหมาะสม 
          กับแต่ละประเภท รุ่น และปริมาณของผลิตภัณฑ์ หรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.36 องค์กรได้จัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการวางแผนการใช้ระบบสนับสนุนการผลิตให้สอด  
          คล้องกับกระบวนการผลิต (ศักยภาพพลังงาน และ จ านวนเครื่องจักร) หรือไม่ 

ไม่มี              มี    

4.37 พนักงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 
ไม่มี              มี    

 
การจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงาน 
4.38 องค์กรได้จัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงานหรือไม่ 
             ไม่มี              มี    
4.39 องค์กรได้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน ส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงานหรือไม่ 
          ไม่มี              มี    
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4.40 องค์กรได้มีการปฏิบัติตามแผนการซ่อมบ ารุง เชิงป้องกัน ส าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีมีการใช้พลังงาน 
           หรือไม ่

ไม่มี              มี    
4.41 พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

ไม่มี              มี    
 
การจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการ การเพิ่มก าลังผลิต 
4.42 องค์กรได้จัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การควบคุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือ การเพิ่ม 
           ก าลังการผลิต หรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.43 ระเบียบปฏิบัติ ข้างต้น ได้พิจารณาถึง ความสูญเปล่าด้านพลังงาน (ศักยภาพพลังงาน ของระบบ 
           สนับสนุน การใช้พลังงานเมื่อก าลังการผลิตแปรผัน) หรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.44 พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.45 องค์กรมีการด าเนินการตาม ข้างต้น และได้ปฏิบัติตามโดยมีตัวอย่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการ  
           หรือ การเพ่ิมก าลังการผลิต หรือไม่ 

ไมม่ี              มี  (กรุณา แนบเอกสารประกอบ) 

การจัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการจัดซื้อ 
4.46 องค์กรได้จัดท าและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานหรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.47 ระเบียบปฏิบัติ ข้างต้น ได้พิจารณาถึง ต้นทุนในการจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่าย 
          ด้านอื่น ๆ ตลอดอายุการใช้งานหรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.48 พนักงานผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติข้างต้น มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่ 

ไม่มี              มี    
4.49 องค์กรได้ วิเคราะห์ กระบวนการขนส่ง จัดส่ง เคลื่อนย้าย ภายในโรงงาน หรือไม่ 

ไม่มี              มี    
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บทท่ี 5  การตดิตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน และ ค่าพลังงานคาดหมาย  
           (Energy Index and Expected Energy Monitoring and Controlling) 
 

การติดตาม การควบคุม ประมาณค่าพลังงานไฟฟ้า โดยรวม 
5.1 องค์กร มีการประมาณ ค่าพลังงาน พลังงานไฟฟ้า โดยสร้าง สมการถดถอย (Regression) หรือไม่ 

ไม่มี            มี    
 

 สมการ การใช้พลังงาน  ขององค์กร คือ.....................................................................................  
    ค่า R2 (Co-efficient of determinant) = ……………………… 
    ค่า DF (Degree of Freedom) =………………………………. 
    ค่า P-value =………………………………. 
 

5.1.1 สัดส่วน ค่าคงที่ จากสมการพลังงาน  
  ค่าพลังงาน เฉลี่ย ต่อเดือน = .......................................................  
  สัดส่วน ค่าคงที่ จากสมการพลังงาน ต่อ ค่าพลังงาน เฉลี่ย  = ...........................................  
 

5.2 องค์กร มีการประมาณ ค่าพลังงาน พลังงานความร้อน โดยสร้าง สมการถดถอย(Regression) หรือไม่ 
ไม่มี              มี    

 

 สมการ การใช้พลังงาน  ขององค์กร คือ.....................................................................................  
    ค่า R2 (Co-efficient of determinant) = ……………………… 
    ค่า DF (Degree of Freedom) =………………………………. 
    ค่า P-value =………………………………. 
 

5.2.1 สัดส่วน ค่าคงที่ จากสมการพลังงาน  
  ค่าพลังงาน เฉลี่ย ต่อเดือน = .......................................................  
  สัดส่วน ค่าคงที่ จากสมการพลังงาน ต่อ ค่าพลังงาน เฉลี่ย  = ...........................................  

 

5.3 องค์กรได้มีการประเมินความผิดปกติ การใช้พลังงานหรือไม่ 
ไม่มี             มี    
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เดือน ผลผลิต หรือ
ตัวแปรต้น 1 

ผลผลิต หรือ
ตัวแปรต้น 2 ค่าประมาณการ ค่าจริง ผลต่าง หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

5.4   องค์กรได้มีการหาสาเหตุ และ ด าเนินการแก้ไขในกรณี ที่พบความผิดปกติการใช้พลังงาน 
ไม่มี             มี    

 

5.5   การควบคุมพลังงานที่มีลักษณะคงที่ เช่น การใช้พลังงานในส านักงาน ฯลฯ  
5.5.1 องค์กรได้มีการติดตั้ง มิเตอร์ตรวจวัด การใช้พลังงานคงท่ี ในทุกพ้ืนที่หรือทุกระบบหรือไม่ 

ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์วัด ในทุกพ้ืนที่หรือทุกระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอร์วัด ในบางพ้ืนที่หรือบางระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอร์วัด ในทุกพ้ืนที่หรือทุกระบบ 

5.5.2 องค์กรได้จัดท า ดัชนีวัดการใช้พลังงานคงที่หรือไม่ 
ไม่มี             มี    

5.5.3 องค์กรได้จัดท า มาตรฐานการใช้พลังงานคงที่หรือไม่ 
ไม่มี             มี    

5.5.4 องค์กรได้มีการเปรียบเทียบ ผลการใช้พลังงาน กับมาตรฐานการใช้พลังงานคงท่ีหรือไม่ 
ไม่มี             มี    

5.6  การควบคุมพลังงานที่มีลักษณะแปรผัน โดยตรงกับการผลิต  
5.6.1 องค์กรได้ ก าหนด  แบ่งกระบวนการผลิต  วิธีการตรวจวัดผลผลิตของกระบวนการ และติดตั้ง

มิเตอร์วัดการใช้พลังงานหรือไม่ 
ไมม่ี             มี    
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5.6.2 องค์กรได้ตรวจวัดการใช้พลังงานเทียบกับผลผลิตของกระบวนการ  หรือดัชนีพลังงานกระบวนการ 
(Process Energy Index ) หรือ สมการถดถอย หรือไม่ 

ไม่มี              มี    
5.6.3 องค์กรได้จัดท า มาตรฐานการใช้พลังงาน หรือ สมการถดถอย เทียบกับผลผลิตของกระบวนการ 

หรือไม่ 
ไม่มี              มี    

5.6.4 องค์กรได้มีการเปรียบเทียบ ผลการใช้พลังงาน กับมาตรฐานการใช้พลังงานเทียบกับผลผลิตของ
กระบวนการ หรือไม่ 

ไม่มี              มี    
5.6.5 องค์กรได้ จัดท าแผนงาน มาตรการ ปรับปรุงการใช้พลังงานเทียบกับผลผลิตของกระบวนการ 

หรือไม่ 
ไม่มี              มี    

 

5.7 พลังงานที่มีลักษณะแปรผัน กับการผลิตในลักษณะสนับสนุนการผลิต  
5.7.1 องค์กรได้ติดตั้งมิเตอร์วัดการใช้พลังงาน ระบบสนับสนุนการผลิต หรือไม่ 

ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์วัด ในทุกระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอร์วัด ในบางระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอร์วัด ในทุกระบบ 

5.7.2 องค์กรได้มีการหาความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างการใช้พลังงานในระบบสนับสนุนการผลิต 
กับ การใช้พลังงานของแต่ละกระบวนการ หรือ ผลผลิตของแต่ละกระบวนการหรือไม่  

ไม่มีการหาความสัมพันธ์ (Correlation) ในทุกระบบ 
มีการหาความสัมพันธ์ (Correlation)  ในบางระบบ 
มีการหาความสัมพันธ์ (Correlation)  ในทุกระบบ 

5.7.3 องค์กรได้มีการประมาณค่า การใช้พลังงานคาดหมาย (Expected Energy) ระบบสนับสนุนการผลิต 
หรือไม่ 

ไม่มีการประมาณค่า การใช้พลังงานคาดหมาย (Expected Energy) ทุกระบบ 
มีการประมาณค่า การใช้พลังงานคาดหมาย (Expected Energy) บางระบบ 
มีการประมาณค่า การใช้พลังงานคาดหมาย (Expected Energy) ทุกระบบ 

5.7.4 องค์กรได้ จัดท าแผนงาน มาตรการ ปรับปรุงการใช้พลังงานของระบบสนับสนุนการผลิต หรือไม่ 
ไม่มี             มี    

 


