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เกณฑการคัดเลอืกรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป พ.ศ. 2565 

ประเภทการจัดการพลงังาน 
เกณฑการพิจารณาคัดเลือก แบงออกเปน 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
หมวดท่ี 1  นโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงาน  50 คะแนน 
หมวดท่ี 2  โครงสรางการจัดการพลังงาน    50 คะแนน 
หมวดท่ี 3 การวางแผนและดําเนินงาน 400 คะแนน 
หมวดท่ี 4 การควบคุมการปฏิบัติงาน  200 คะแนน 
หมวดท่ี 5  การติดตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน           

และคาพลังงานคาดหมาย                  
100 คะแนน 

หมวดท่ี 6  การทบทวนโดยฝายบริหาร     200 คะแนน 
คะแนนรวม          1,000 คะแนน 

 

หมวดท่ี 1 นโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงาน           คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

หมวดนี้ไดจากการทบทวนโดยฝายบริหารท่ีไดระบุไวในหมวดท่ี 6 เพ่ือนํามาใชกําหนดนโยบายและ
เปาหมายการจัดการพลังงาน พรอมประกาศใหบุคลากรทราบท่ัวท้ังองคกรทราบ ดังในลักษณะสมบัติโดยรวม
ท่ีตองปรากฏแนบทายตารางนี้ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังหมวดท่ี 2 ตอไป 

 

ลําดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
1.1 มีนโยบายเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใชพลังงานขององคกรแสดงความมุงม่ัน 

ท่ีจะปรับปรุงสมรรถนะดานการจัดการพลังงานอยางตอเนื่องแสดงความมุงม่ัน 
ท่ีจะสนับสนุนใหมีขอมูลและทรัพยากรท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย
และเปาหมายการจัดการพลังงาน 

10 

1.2 แสดงความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนท่ีเก่ียวของกับลักษณะ 
การใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน 

15 
 

1.3 มีแนวทางใชกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายการ 
จัดการพลังงาน สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑและบริการดานพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และทําใหมีการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน 

15 

1.4 มีการจัดทําเอกสารและใชเพ่ือสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับภายในองคกรและมีการ
ทบทวนและปรับปรุงตามความจําเปนอยางสมํ่าเสมอ 

10 

ลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏ : องคกรตองมีการประกาศนโยบายและเปาหมายการ                 
จัดการพลังงานท่ีไดจากการทบทวนโดยฝายบริหารในหมวดท่ี 6, กฎหมายและขอกําหนดท่ีเก่ียวของใหครอบคลุม
การใชพลังงานท้ังหมดภายในองคกร โดยผูบริหารสูงสุดเปนผูลงนามในประกาศนี้ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหารระดับ
สูงสุดท่ีตองแสดงความมุงม่ันและสรางความเชื่อม่ันใหองคกร ตองดําเนินการดานการจัดการพลังงานดังกลาว  โดย
มีตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี 1.1 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
     (1) มีการจัดทําประกาศนโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงาน มีผูบริหารสูงสุดเปนผูลงนาม 

2 
 



     (2) มีการแสดงเจตจํานงใหมีการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง 
     (3) มีการระบุความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใชพลังงานขององคกร 
     (4) มีการแสดงความมุงม่ันในการปรับปรุงสมรรถนะดานการจัดการพลงังานอยางตอเนื่อง 
     (5) มีการแสดงความมุงม่ันท่ีจะสนับสนุนใหมีขอมูลและทรัพยากรท่ีจําเปน เพ่ือใหบรรลุ 
         วัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงาน 

 ลําดับท่ี 1.2 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
       (1) มีการแสดงความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการ 
                              ใชพลังงาน 
       (2) มีการแสดงความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใชปริมาณพลังงานอยางเหมาะสม 
       (3) มีการแสดงความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 ลําดับท่ี 1.3 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
        (1) มีแนวทางใชกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงาน 

     (2) มีการสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใชงาน 
     (3) มีการสนับสนุนใหมีการจัดหาการบริการดานพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง มาใช  
         ปรับปรุงสมรรถนะดานการจัดการพลังงาน 

 ลําดับท่ี 1.4 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
       (1) มีการจัดทําเปนเอกสาร เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับภายในองคกรใหทราบ  
                              วัตถุประสงคตามนโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงาน 
       (2) มีการสนับสนุนใหจัดทําเอกสาร เพ่ือรณรงคใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจ        
                              มีจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 
       (3) มีการสนับสนุนใหจัดทําเอกสารดานพลังงานเพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานของ 
                              พนักงานท้ังหมดภายในองคกร 
       (4) มีการทบทวนและปรับปรุงเอกสารตามความจําเปนอยางสมํ่าเสมอ 

หมวดท่ี 2  โครงสรางการจัดการพลังงาน             คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 หมวดนี้เช่ือมโยงจากหมวดท่ี 1 คือ นโยบายและการเปาหมายการจัดการพลังงาน ท่ีไดประกาศใชโดย
ผู บริ หาร สู ง สุด เปน ผู ล งนาม จํ า เปนต องนํ าน โยบายดั งกล าว  มา กําหนด เปน โค รงสร า งกา ร 
จัดการพลังงานข้ึน และมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ ไปดําเนินการระบบการจัดการพลังงานใหบรรลุผล  
ดังแสดงในลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏแนบทายตารางนี้ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังหมวดท่ี 3 ตอไป 

ลําดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
2.1 ผูบริหารสูงสุดตองแตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 10 
2.2 ผูบริหารสูงสุดตองแตงตั้งผูจัดการพลังงานและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 20 
2.3 ผูบริหารสูงสุดตองสนับสนุนใหบุคลากรในทุกระดับไดรวมกลุมจัดทํากิจกรรม  

เพ่ือวิเคราะหวางแผน ดําเนินการโครงการการอนุรักษพลังงาน 
10 

2.4 บุคลากรท่ีใชพลังงาน หรือมีสวนเก่ียวของในการใชพลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน 
อยางมีนัยสําคัญ ตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และไดรับการฝกอบรมใหใชพลังงาน 
หรือแปรรูปพลังงานอยางถูกตอง รวมท้ังตองมีการประเมินความรูความสามารถ 
ของบุคลากรดังกลาวอยางตอเนื่อง 

10 

3 
 



ลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏ : องคกรตองมีการกําหนดโครงสรางการจัดการพลังงานไว 
ในองคกร รวมท้ังมีคําสั่งการแตงตั้งผูจัดการพลังงาน และคณะทํางานฯ โดยผูบริหารสูงสุดเปนผูลงนาม  
ไวในโครงสรางการจัดการพลังงานนี้ และใหจัดทําเอกสารเผยแพรคําสั่งการแตงตั้งดังกลาว เพ่ือใหบุคลากร 
ทุกระดับในองคกรไดรับทราบอยางท่ัวถึง ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสูงสุดท่ีตองแสดงความมุงม่ัน เพ่ือสนับสนุนให
องคกรมีระบบการจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย 
ท่ีประกาศไวในหมวดท่ี 1 โดยผูไดรับการแตงตั้งดังกลาว ตองมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี โดยมีตัวชี้วัดของ
เกณฑการตรวจประเมิน ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี 2.1 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      มีการแตงตั้งคณะทํางานดานพลังงาน พรอมระบุใหมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
      (1)  มีการวางแผน ดําเนินงาน และติดตามการใชพลังงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย 
                      และเปาหมายดานการจัดการพลังงาน 
      (2)  มีการกําหนดวิธีปฏิบัติและเกณฑของการควบคุมระบบการจัดการพลังงานเพ่ือใหม่ันใจ 
                      ไดวาดําเนินงานระบบการจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิผล 

 (3)  การกําหนดเกณฑความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีและวิธีสื่อสาร เพ่ือใหการจัดการ 
พลังงานมีประสิทธผิล 

      (4)  การสรางการมีสวนรวมของพนักงานเพ่ือการกําหนดทิศทาง และแนวทางการ 
                               อนุรักษพลังงาน 

(5)  การกําหนดวิธีสื่อสารใหบุคลากรภายในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการพลังงาน 
      (6)  การรณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกดานการอนรุกัษพลงังานกับพนักงานท้ังองคกร 
      (7)  การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงานดานการจัดการพลังงาน 

ลําดับท่ี 2.2 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      มีการแตงต้ังผูจัดการพลังงาน พรอมระบุใหมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี เพ่ือมีความม่ันใจใน

การดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
      (1)  มีการนําระบบการจัดการพลังงาน ไปปฏิบัติรักษาไวและปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยตอง 
                      กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
      (2)  มีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมดานการจัดการพลังงาน ใหสนับสนุนนโยบายและ 
                      เปาหมายการจัดการพลังงาน 
      (3)  การวางแผนกิจกรรมดานการจัดการพลังงาน เพ่ือใหบุคลากรไดปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค    

                                      ตามนโยบายและเปาหมายขององคกรได 
      (4)  การกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงานท่ีเหมาะสมกับองคกร 
      (5)  การวัดผลการดําเนินงานและรายงานตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 

ลําดับท่ี 2.3 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1)  ผูบริหารสูงสุดสนับสนุนใหบุคลากรในทุกระดับไดรวมกลุมจัดทํากิจกรรมใหทุกคน                         

                               มีสวนรวม 
      (2)  สนับสนุนใหบุคลากรจัดทํากิจกรรมเปนกลุมยอยเพ่ือการวิเคราะหดานการอนุรักษพลังงาน 
      (3)  สนับสนุนใหบุคลากรรวมกันวางแผนเปนกิจกรรมกลุมยอยเพ่ือดําเนินการโครงการ  
                    การอนุรักษพลังงาน 

4 
 



      (4)  มีการชี้บงบุคลากรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือปฏิบัติงานรวมกับ                       
                                       ผู จั ดการพลั งงานและคณะทํางานดานพลั งงานช วยสนับสนุนกิจกรรมด าน 
                                   การจัดการพลังงาน แบบทุกคนมีสวนรวม 

ลําดับท่ี 2.4 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1)  บุคลากรท่ีใชพลังงาน หรือมีสวนเก่ียวของในการใชพลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน                     

                               อยางมีนัยสําคัญ ตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
      (2)  บุคลากรท่ีใชพลังงาน หรือมีสวนเก่ียวของในการใชพลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอยางมี 

                                 นัยสําคัญ ตองไดรับการฝกอบรมใหใชพลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอยางถูกตอง 
      (3)  บุคลากรท่ีใชพลังงาน หรือมีสวนเก่ียวของในการใชพลังงาน หรือแปรรูปพลังงานอยางมี 

                                 นัยสําคัญ ตองมีการประเมินความรูความสามารถของบุคลากรดังกลาวอยางตอเนื่อง 
      (4)  มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับในองคกรมีความตระหนักรูตอวัตถุประสงคตาม 

                               นโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงาน 
 
หมวดท่ี 3 การวางแผนและการดําเนินงาน              คะแนนเต็ม 400 คะแนน  

 หมวดนี้เช่ือมโยงจากหมวดท่ี 1 และ 2 เปนหมวดท่ีมีความสําคัญมาก โดยองคกรตองมีการวางแผน
และการดําเนินงานให เหมาะสม เพ่ือใหระบบการจัดการพลังงานมีความสัมฤทธิ์ผลอยางแทจริง 
ท้ังทางดานขอกําหนดดานกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ การทบทวนดานพลังงาน ขอมูลฐานดานพลังงาน
ตัวช้ีวัดสมรรถนะดานพลังงาน วัตถุประสงคดานพลังงาน เปาหมายพลังงาน และแผนปฏิบัติการดานการจัด
การพลังงาน จึงเปนหมวดท่ีมีนัยสําคัญตอความสัมฤทธิ์ผลของการจัดการพลังงานดังกลาว ดังแสดงใน
ลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏแนบทายตารางนี้ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังหมวดท่ี 4 
 
 

ลําดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
3.1 องคกรตองวางแผนและดําเนินงานจัดการพลังงานในแตละกระบวนการ และระบบท่ีใช

สนับสนุนดานพลังงานตาง ๆ (Utility Systems) โดยตองจัดใหมีแผนผังการใชพลังงาน
(Energy Chart & Layout) ท่ีแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
3.1.1 ศักยภาพพลังงานท่ีแหลง (ตน) กําเนิด (Original Energy Potential) และศักยภาพ 

พลังงานท่ีปอนกระบวนการ (Process Input Energy Potential) ทุกประเภท 
3.1.2 ลักษณะการใชประโยชนจากพลังงาน (Energy Use) 
3.1.3 ศักยภาพพลังงานท่ีเหลือจากกระบวนการ (Process Residual Energy Potential) 
3.1.4 ศักยภาพพลังงานท่ีเหลือจากผลิตภัณฑและเครื่องจักร (Machine and Product 
        Residual Energy Potential) 

30 
 
 
 
 
 
 

3.2 องคกรตองประเมิน และวิเคราะหลักษณะการใชพลังงาน ตัวแปรของกระบวนการ 
(Process Parameter) และวางแผนลดคาตัวแปรท่ีตองควบคุมในกระบวนการใหมี 
คาเหมาะสมท่ีสุด (Optimized Process Parameter) 

45 

3.3 องคกรตองประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานท่ีแหลงกําเนิด และศักยภาพ 
พลังงานท่ีปอนกระบวนการ รวมท้ังวางแผนลดการใชพลังงานใหเหมาะสมท่ีสุด 

45 

3.4 องคกรตองประเมินและวิเคราะหประเภทพลังงาน (Energy Type) ตนทุนพลังงาน 
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะการใชพลังงาน และพลังงานท่ีแหลงกําเนิด และวางแผนปรับปรุง 
พลังงานแตละประเภทใหเหมาะสมกับลักษณะการใชพลังงาน และพลังงานท่ีแหลงกําเนิด 

40 

5 
 



ลําดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
3.5 องคกรตองประเมินและวิเคราะหเพ่ือรักษาศักยภาพพลังงาน (Energy Potential 

Preservation) และวางแผนปรับปรุงใหเหมาะสมกับแหลงกําเนิดพลังงาน ในการใช 
ประโยชนจากพลังงานแตละลักษณะ และพลังงานท่ีแหลงกําเนิด 

40 

3.6 องคกรตองประเมินและวิเคราะหโอกาส เพ่ือนําพลังงานและทรัพยากรกลับมาใชใหม 
(Energy and Resource Recovery) ไดแก พลังงานท่ีเหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร 
หรือผลิตภัณฑ ใหนํากลับมาใชใหมและดําเนินการวางแผนปรับปรุง เปนตน 

50 

3.7 องคกรตองติดตาม รวบรวม ขอกําหนดการใชพลังงานของอุปกรณระบบสนับสนุนการ 
ผลิตตางๆ และวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) เพ่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินงาน 
ตาง ๆ ใหไดตามขอกําหนด และองคกรตองดําเนินการปรับปรุง (Improvement) การ
ติดตาม (Monitoring) แผนงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย 

150 

ลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏ : องคกรตองมีการวางแผนการจัดการพลังงานและจัดทําเปนเอกสาร
ข้ึน โดยตองสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงานท่ีระบุไวในหมวดท่ี 1 และโครงสรางการจัด
การพลังงานในหมวดท่ี  2 และตอง มีการวางแผนทบทวนกิจกรรมขององคกร ท่ีส งผลตอสมรรถนะ 
ดานพลังงาน เพ่ือใชปรับปรุงสมรรถนะดานการจัดการพลังงานใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑการ
ตรวจประเมิน ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี 3.1 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการวางแผนและดําเนินงานจัดการพลังงานในแตละกระบวนการและระบบท่ีใช

สนับสนุนดานพลังงานตาง ๆ โดยตองจัดใหมีแผนผังการใชพลังงาน ท่ีแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  
      (1) องคกรมีการวางแผนการจัดการพลังงานในแตละกระบวนการอยางเหมาะสม 
      (2) องคกรมีการจัดทําแผนผังการจัดการพลังงานในแตละกระบวนการอยางเหมาะสม 
      (3) องคกรมีการดําเนินงานตามแผนผังการจัดการพลังงานในแตละกระบวนการอยางเหมาะสม 
      (4) องคกรมีการวางแผน จัดทําแผนผังและดําเนินการระบบท่ีใชสนับสนุนดานพลังงาน 

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
      (5) มีการประเมินศักยภาพพลังงานท่ีแหลงกําเนิด และศักยภาพพลังงานท่ีปอนกระบวนการ 

ทุกประเภท       
(6) มีการประเมินลักษณะการใชประโยชนจากพลังงาน 

      (7) มีการประเมินศักยภาพพลังงานท่ีเหลือจากกระบวนการ 
      (8) มีการประเมินศักยภาพพลังงานท่ีเหลือจากผลิตภัณฑและเครื่องจักร 

ลําดับท่ี 3.2 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการประเมิน และวิเคราะหลักษณะการใชพลังงาน ตัวแปรของกระบวนการ และ

วางแผนลดคาตัวแปรท่ีตองควบคุมในกระบวนการใหมีคาเหมาะสมท่ีสุด 
      (1) องคกรมีการประเมินการใชพลังงานใหมีคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
      (2) องคกรมีการวิเคราะหลักษณะการใชพลังงาน 
      (3) องคกรมีการวิเคราะหตัวแปรของกระบวนการใหมีคาเหมาะสมท่ีสุด 
      (4) องคกรมีการวางแผนลดคาตัวแปรท่ีตองควบคุมในกระบวนการใหมีคาเหมาะสมท่ีสุด 

ลําดับท่ี 3.3 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
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      องคกรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานท่ีแหลงกําเนิด และศักยภาพ
พลังงานท่ีปอนกระบวนการ รวมท้ังวางแผนลดการใชพลังงานใหเหมาะสมท่ีสุด 

      (1) องคกรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานท่ีแหลงกําเนิดใหเหมาะสมท่ีสุด 
      (2) องคกรมีการประเมินความเหมาะสมของศักยภาพพลังงานท่ีปอนใหเหมาะสมท่ีสุด 
      (3) องคกรมีการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการใหเหมาะสมท่ีสุด 
      (4) องคกรมีการประเมินความเหมาะสมของการวางแผนลดการใชพลังงานใหเหมาะสมท่ีสุด 

ลําดับท่ี 3.4 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการประเมินและวิเคราะหประเภทพลังงาน ตนทุนพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะ

การใชพลังงานและพลังงานท่ีแหลงกําเนิด และวางแผนปรับปรุงประเภทพลังงานใหเหมาะสมกับลักษณะการใช
พลังงาน และพลังงานท่ีแหลงกําเนิด 

      (1) องคกรมีการประเมินประเภทพลังงานท่ีใชอยางเหมาะสม 
      (2) องคกรมีการวิเคราะหตนทุนพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะการใชพลังงาน 
      (3) องคกรมีการวิเคราะหการใชพลังงานท่ีแหลงกําเนิด 
      (4) องคกรมีการวางแผนปรับปรุงประเภทพลังงานใหเหมาะสมกับลักษณะการใชพลังงาน 
      (5) องคกรมีการวางแผนปรับปรุงพลังงานท่ีแหลงกําเนิดใหเหมาะสมกับลักษณะการใชพลังงาน 

ลําดับท่ี 3.5 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการประเมินและวิเคราะหเพ่ือรักษาศักยภาพพลังงาน และวางแผนปรับปรุงให

เหมาะสมกับแหลงกําเนิดพลังงาน ในแตละลักษณะการใชประโยชนจากพลังงาน และพลังงานท่ีแหลงกําเนิด 
      (1) องคกรมีการประเมินเพ่ือรักษาศักยภาพของแหลงกําเนิดไดอยางเหมาะสม 
      (2) องคกรมีการวิเคราะหเพ่ือรักษาศักยภาพพลังงานของแหลงกําเนิดไดอยางเหมาะสม 
      (3) องคกรมีการวางแผนปรับปรุงศักยภาพพลังงานใหเหมาะสมกับแหลงกําเนิดพลังงาน  
                    ในแตละลักษณะของการใชประโยชนจากพลังงาน 
      (4) องคกรมีการวางแผนปรับปรุงศักยภาพพลังงานท่ีแหลงกําเนิดไดอยางเหมาะสม 

ลําดับท่ี 3.6 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการประเมินและวิเคราะหโอกาสเพ่ือนําพลังงานและทรัพยากรกลับมาใชใหมไดแก 

พลังงานท่ีเหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑใหนํากลับมาใชใหมและดําเนินการวางแผนปรับปรุง 
เปนตน 

      (1) องคกรมีการประเมินโอกาสนําพลังงานและทรัพยากรกลับมาใชใหม 
      (2) องคกรมีการวิเคราะหโอกาสเพ่ือนําพลังงานและทรัพยากรกลับมาใชใหม ไดแก  
                    พลังงานท่ีเหลือจากกระบวนการ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ 
      (3) องคกรมีการดําเนินการวางแผนปรับปรุงโอกาสโดยรวม เพ่ือนําพลังงานกลับมาใชใหม 

ลําดับท่ี 3.7 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการติดตาม รวบรวม ขอกําหนดการใชพลังงานของอุปกรณ ระบบสนับสนุน การ

ผลิตตาง ๆ และวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตาง ๆ ใหไดตามขอกําหนด และองคกรตอง
ดําเนินการปรับปรุงการติดตามแผนงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย 

      (1) องคกรมีการติดตาม รวบรวม ขอกําหนดการใชพลังงานของอุปกรณอยางครบถวน 
      (2) องคกรมีการติดตาม รวบรวม ขอกําหนดการใชพลงังานของระบบสนับสนุนการผลิตตาง ๆ  
                    อยางครบถวน 
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      (3) องคกรมีการติดตาม รวบรวมวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานตาง ๆ  
                    ใหไดตามขอกําหนด 
      (4) องคกรมีการดําเนินการปรับปรุง การติดตามแผนงานตาง  ๆใหบรรลเุปาหมายอยางครบถวน 

หมวดท่ี 4 การควบคุมการปฏิบัติงาน                                                คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

 หมวดนี้มีความสําคัญตอการดําเนินงาน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลเพ่ือใหเปนไป
ตามหมวดท่ี 3 คือ การวางแผนและการดําเนินงาน การควบคุมการปฏิบัติงานในหมวดนี้จึงใหความสําคัญกับ
ความสามารถของบุคลากรการ ส่ื อสาร เอกสาร ท่ี ใช  การควบคุมด านปฏิ บั ติ การ การวางแผน 
การจัดหาอุปกรณ การออกแบบ รวมท้ังการจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑอุปกรณและพลังงาน ปจจัย
เหลานี้สงผลกระทบไปยังหมวดท่ี 5 อยางมีนัยสําคัญ ดังระบุไวในลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏแนบ
ทายตารางนี้ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังหมวดท่ี 5 ตอไป 
 

ลําดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
4.1 องคกรตองกําหนดผูรับผิดชอบควบคุมการเปด-ปดอุปกรณท่ีมีการใชพลังงาน จัดทําวิธี 

การปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใชงาน พรอมท้ังแสดงสถานะ การเปด-ปด และองคกร 
ตองจัดทําและปฏิบัติตามข้ันตอนในแตละกรณีเม่ือพลังงานท่ีแหลง (ตน) กําเนิด หรือ 
เครื่องจักรตนกําลังขัดของ 

25 
 
 

4.2 องคกรตองวิเคราะหและประเมินโอกาสท่ีเครื่องจักรเดินตัวเปลา (Idle) รวมท้ังให 
จัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไมใหเครื่องจักรเดินตัวเปลา 

35 

4.3 องคกรตองวิเคราะหกระบวนการขนสง จัดสง เคลื่อนยายภายในโรงงาน การจัดสงสินคา 
จากผูจัดสง (Supplier) ไปยังลูกคา รวมท้ังจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ 
การควบคุมการขนสง 

20 

4.4 องคกรตองวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในประเภทเดียวกันทุกกลุม ระบบสนับสนุน 
การผลิตทุกระบบ และจัดทําวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติการใชงานเครื่องจักร 
อุปกรณโดยเลือกใชเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงกอน 

20 

4.5 องคกรตองจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 
4.5.1 การวางแผนการใชระบบสนับสนุนการผลิตใหสอดคลองกับกระบวนการผลิต 
        เชน ศักยภาพพลังงาน และจํานวนเครื่องจักร 
4.5.2 การบํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณท่ีมีการใชพลังงาน 
4.5.3 การควบคุมการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเพ่ิมกําลังการผลิต โดยตอง 
        พิจารณาถึงความสูญเปลาดานพลังงาน เชน ศักยภาพพลังงานของระบบสนับสนุน     
        การใชพลังงานเม่ือกําลังการผลิตแปรผัน 
4.5.4 การจัดซ้ือเครื่องจักร อุปกรณท่ีมีการใชพลังงานโดยตองพิจารณาถึงตนทุนใน 
        การจัดซ้ือ และคาใชจายการใชพลังงาน คาใชจายดานอ่ืน ๆ ตลอดอายุการใชงาน 
        รวมท้ังการออกแบบใหม ดัดแปลง หรือบูรณะ หนวยประกอบการ อุปกรณระบบ 
        และกระบวนการท่ีสงผลตอสมรรถนะดานพลังงานอยางมีนัยสําคัญ 

 
25 
 

25 
25 
 
 

25 
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 ลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏ : องคกรตองมีการนําเอาการวางแผนและแนวทางการดําเนินงานใน
หมวดท่ี 3 มาใชควบคุมการปฏิบัติงานในหมวดท่ี 4 นี้ โดยแสดงการใชเอกสารควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ให
ครบถวน โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี 4.1 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรตองกําหนดผูรับผิดชอบควบคุมการเปด-ปดอุปกรณท่ีมีการใชพลังงาน จัดทําวิธีการ

ปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใชงาน พรอมท้ังแสดงสถานะการเปด-ปด และองคกรตองจัดทําและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนในแตละกรณีเม่ือพลังงานท่ีแหลงกําเนิดหรือเครื่องจักรตนกําลังขัดของ 

      (1) องคกรตองกําหนดผูรับผิดชอบควบคุมการเปด-ปดอุปกรณท่ีมีการใชพลังงาน 
      (2) จัดทําวิธีการปฏิบัติงาน หรือมีระเบียบการใชงาน พรอมท้ังแสดงสถานะ การเปด-ปด 
      (3) องคกรตองมีการจัดทําเอกสารข้ันตอนปฏิบัติเม่ือพลังงานท่ีแหลงกําเนิด หรือ 
                    เครื่องจักรตนกําลังขัดของ 
      (4) องคกรมีการปฏิบัติตามข้ันตอนในแตละกรณีเม่ือพลังงานท่ีแหลงกําเนิด หรือ 
                   เครื่องจักรตนกําลังขัดของ 

ลําดับท่ี 4.2 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการวิเคราะหและประเมินโอกาสท่ีเครื่องจักรเดินตัวเปลา รวมท้ังใหจัดทําและปฏิบัติ

ตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไมใหเครื่องจักรเดินตัวเปลา 
      (1) องคกรมีการประเมินโอกาสท่ีเครื่องจักรเดินตัวเปลา 
      (2) องคกรมีการวิเคราะหเครื่องจักรเดินตัวเปลา 
      (3) องคกรมีการจัดทําเอกสารข้ันตอนปฏิบัติของการควบคุมเครื่องเดินตัวเปลา 
      (4) องคกรมีการดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมไมใหเครื่องจักรเดินตัวเปลา 

ลําดับท่ี 4.3 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการวิเคราะหกระบวนการขนสง จัดสง เคลื่อนยายภายในโรงงาน การจัดสงสินคา

จากผูจัดสงไปยังลูกคา รวมท้ังจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของการควบคุมการขนสง 
      (1) องคกรมีการวิเคราะหกระบวนการขนสง จัดสง เคลื่อนยายภายในโรงงานอยางเหมาะสม 
      (2) องคกรมีการวิเคราะหการจัดสงสินคาจากผูจัดสงไปยังลูกคาอยางเหมาะสม 
      (3) องคกรมีการจัดทําเอกสารข้ันตอนปฏิบัติของการควบคุมการขนสงอยางเหมาะสม 
      (4) องคกรมีการดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบปฏิบัติการควบคุมการขนสงอยางเหมาะสม 
 
      (5) องคกรมีการปรับปรุงเอกสารข้ันตอนปฏิบัติของกระบวนการขนสง จัดสงเคลื่อนยาย  
                    ภายในโรงงานอยางเหมาะสม 
      (6) องคกรมีการปรับปรุงเอกสารข้ันตอนปฏิบัติของการจัดสงสินคาจากผูจัดสงไปยัง  
                    ลูกคาอยางเหมาะสม 

ลําดับท่ี 4.4 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในประเภทเดียวกันทุกกลุม ระบบสนับสนุนการ

ผลิตทุกระบบและจัดทําวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติการใชงานเครื่องจักร อุปกรณโดยเลือกใชเครื่องจักร
และอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงกอน 

ลําดับท่ี 4.5 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้ 

9 
 



      (1) มีการวางแผนการใชระบบสนับสนุนการผลิตใหสอดคลองกับกระบวนการผลิต เชน  
                    ศักยภาพพลังงานและจํานวนเครื่องจักร 
      (2) มีการบํารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณท่ีมีการใชพลังงาน 
      (3) มีการควบคุมการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเพ่ิมกําลังการผลิต โดยตองพิจารณา              

                                 ถึงความสูญเปลาดานพลังงาน เชน ศักยภาพพลังงานของระบบสนับสนุน การใชพลังงาน    
                              เม่ือกําลังการผลิตแปรผัน 

      (4) การจัดซ้ือเครื่องจักร อุปกรณท่ีมีการใชพลังงานโดยตองพิจารณาถึงตนทุนในการจัดซ้ือ  
                                      และคาใชจายการใชพลังงานท่ีอาจมีผลกระทบตอลักษณะการใชงานท่ีมีนัยสําคัญ 
                              ตอสมรรถนะดานพลังงานองคกร 

      (5) มีการกําหนดและปฏิบัติตามเกณฑการประเมินลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการ  
                    ใชพลังงาน และประสิทธิภาพพลังงานตามแผนหรือชวงอายุของการใชงานท่ีประมาณการไว 
      (6) มีการออกแบบอุปกรณเครื่องจักรใหม ดัดแปลง หรือบูรณะหนวยประกอบการอุปกรณ 

                              ของระบบ ท่ีสงผลตอสมรรถนะดานพลังงานอยางมีนัยสําคัญ 
      (7) มีการออกแบบกระบวนการท่ีสงผลตอสมรรถนะดานพลังงานอยางมีนัยสําคัญใหม                     

                              เพ่ือใหใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
      (8) องคกรมีการกําหนดขอกําหนดรายละเอียดในการจัดซ้ือพลังงานเปนเอกสารตาม 

                               ความเหมาะสม 

หมวดท่ี 5 การตดิตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน และคาพลังงานคาดหมาย  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 หมวดนี้ เช่ือมโยงมาจากหมวดท่ี 4 คือ การควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเนนความสามารถของบุคลากร 
และเอกสารบันทึกการควบคุมดานปฏิบัติการฯ เปนการรวบรวมผลการใชพลังงานท้ังหมดในองคกรท่ีไดจาก
การควบคุมการปฏิบัติงาน มาใชสรางสมการพลังงาน เพ่ือการติดตาม การควบคุม การวิเคราะหดัชนีการใช
พลังงานและคาพลังงานคาดหมาย รวมท้ังการเปรียบเทียบการใชพลังงาน ดังระบุไวในลักษณะสมบัติโดยรวม
ท่ีตองปรากฏแนบทายตารางนี้ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังหมวดท่ี 6 คือ การทบทวนโดยฝายบริหารตอไป 

 

ลําดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
5.1 มีการสรางสมการพลังงาน องคกรตองจัดสรางสมการพลังงานเพ่ืออธิบายการใช

พลังงานแตละประเภทภายในองคกร 
35 

5.2 แสดงสัดสวนการใชพลังงาน องคกรตองพิจารณาสัดสวนพลังงานคงท่ีท่ีไดจากสมการ 
พลังงาน เชน สัดสวนพลังงานคงท่ีตอพลังงานเฉลี่ยท่ีใชตอเดือน ตองประเมินสัดสวน 
พลังงานคงท่ีตอพลังงานท่ีใชทุกประเภท การดําเนินการเพ่ือลดสัดสวนพลังงานคงท่ี 
ดัชนีการใชพลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน 

35 

5.3 มีการติดตามตรวจวัดการใชพลังงานโดยรวม องคกรตองดําเนินการตรวจวัดการใช 
พลังงานจากสมการพลังงานเทียบกับคาพลังงานท่ีใชจริง ประเมินความผิดปกติในการ
ใชพลังงาน และการเปรียบเทียบกับขอมูลฐานดานพลังงาน รวมท้ังการตรวจประเมิน
ภายใน 

30 
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ลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏ : องคกรตองมีการนําเอาผลท่ีไดจากการควบคุมการปฏิบัติงานในหมวด
ท่ี 4 ประกอบดวย ผลการติดตาม การตรวจวัด การควบคุม คาดัชนีการใชพลังงาน และคาพลังงานคาดหมายโดยรวม
ขององคกรในหมวดท่ี 5 นี้ เพ่ือพิจารณาความสอดคลองระหวางหมวดท่ี 3 กับ ท่ี 4 โดยแสดงสมการพลังงาน เพ่ือ
อธิบายการใชพลังงานแตละประเภทภายในองคกร แสดงสัดสวนพลังงานคงท่ีท่ีไดจากสมการ และแสดงการวัด
เปรียบเทียบคาพลังงานท่ีใชจริงกับคาพลังงานท่ีไดจากสมการ เพ่ือประเมินความผิดปรกติท่ีอาจเกิดข้ึนไดโดยมีตัวชี้วัด
ของเกณฑการตรวจประเมิน ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี 5.1 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการสรางสมการพลังงานทุกประเภทท่ีใชในองคกรอยางเหมาะสม 
      (2) มีการจัดทําเปนเอกสารแสดงสมการพลังงานทุกประเภทของพลังงานท่ีใชในองคกร 
      (3) องคกรมีการอธิบายสมการพลังงานท่ีสรางข้ึน จากผลการใชพลังงานในแตละประเภทขององคกร 

ลําดับท่ี 5.2 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการประเมินสัดสวนการใชพลังงานทุกประเภทท่ีใชในองคกร 
      (2) องคกรมีการแสดงสัดสวนพลังงานคงท่ีท่ีไดจากสมการพลังงาน เชน สัดสวนพลังงานคงท่ี 
                     ตอพลังงานเฉลี่ยท่ีใชตอเดือน 
      (3) องคกรมีการประเมินสัดสวนพลังงานคงท่ีตอพลังงานท่ีใชทุกประเภท 
      (4) องคกรมีการดําเนินการเพ่ือลดสัดสวนพลังงานคงท่ีไดอยางเหมาะสม 
      (5) องคกรมีการประเมินคาดัชนีการใชพลังงานทุกประเภท อยางเหมาะสม 
      (6) องคกรมีการแสดงตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานของกระบวนการและระบบอยางเหมาะสม 
      (7) องคกรมีการจัดทําวิธีการกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานของกระบวนการและระบบ 
      (8) องคการมีแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 
      (9) องคกรมีการจัดทําเอกสารบนัทึกและมีการประเมินการใชพรอมทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 

ลําดับท่ี 5.3 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการติดตามตรวจวัดการใชพลังงานโดยรวม ตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
      (2) องคกรตองดาํเนินการตรวจวัดการใชพลังงานจากสมการพลังงานเทียบกับคาพลังงานท่ีใชจริง 
      (3) มีการประเมินความผิดปกติในการใชพลังงานระหวางคาพลังงานจากสมการพลังงาน 
                     กับขอมูลพลังงานท่ีใชจริง 
      (4) มีการเปรียบเทียบผลของการใชพลังงานจริงกับขอมูลฐานของการใชพลังงาน ท่ีกําหนดไว 
      (5) มีการตรวจประเมินภายในเพ่ือติดตามและตรวจสอบผลตามชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหม่ันใจ 
                     วาระบบการจัดการพลังงานมีการดําเนินงานเปนไปตามการจัดการดานพลังงานท่ีกําหนดไว 
      (6) มีการตรวจประเมินภายในเพ่ือติดตามและตรวจสอบผล ตามแผนงานเพ่ือใหเปนไปตาม 
                     วัตถุประสงคและเปาหมายพลังงานท่ีกําหนด 
      (7) มีการเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนผลของการใชพลังงานไวเปนเปนหลักฐานเพ่ือใชตรวจสอบ 
                     และตดิตามผลตามแผนงานท่ีกําหนด 
      (8) มีการปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานทุกประเภทภายในองคกรอยางมี  
                     ประสิทธิผล 
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หมวดท่ี 6 การทบทวนโดยฝายบริหาร                                                       คะแนนเต็ม 200 คะแนน 

 หมวดนี้ เปนการนําผลท่ีไดจากการดําเนินงานของระบบการจัดการพลังงานในหมวดท่ี 1 ถึง 5  
มาทบทวน โดยเนนท่ีหัวขอหลัก คือ ขอมูลท่ีใชในการทบทวนการจัดการ และ ผลจากการทบทวนการจัด
การพลังงานดังระบุไวในลักษณะสมบัติโดยรวมท่ีตองปรากฏท่ีแนบทายตารางนี้ เพ่ือเช่ือมโยงไปยังหมวดท่ี 1 คือ 
การกําหนดนโยบายและเปาหมายการจัดการพลังงานตอไป 

 
ลําดับ รายละเอียด คะแนนเต็ม 
6.1 มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน และระบุผลท่ีไดจากการทบทวน 

การจัดการพลังงาน 
30 

6.2 มีการประชุมทบทวนประสิทธิผลท่ีไดจากการจัดการพลังงาน และติดตามผล     
ตามแผนงานท่ีมีการปรับปรุงในมาตรการตาง ๆ 

30 

6.3 มีการประชุมทบทวน การติดตาม การตรวจวัด และประสิทธิผลท่ีไดรับ โดยมี
จุดประสงคเพ่ือการดําเนินงาน ดังนี้ 
6.3.1 เพ่ือควบคุมประมาณการใชพลังงาน เชน คาพลังงานไฟฟาและอ่ืน ๆ โดยรวม 
6.3.2 เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลท่ีไดจากการควบคุม   
        พลังงานท่ีคงท่ี 
6.3.3 เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลท่ีไดจากการควบคุม  
        พลังงานท่ีผันแปรโดยตรงกับการผลิต 
6.3.4 เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลท่ีไดจากการควบคุม  
        พลังงานท่ีผันแปรกับการผลิตเพ่ือสนับสนุนการผลิต 

 
 

20 
20 

 
50 

 
50 

ลักษณะสมบัติ โดยรวมท่ีตองปรากฏ : องคกรตองมีการนําผลท่ีไดรับจากดําเนินการระบบการ 
จัดการพลังงานทุกหมวดดั งกลาว โดยผูบริหารสูงสุดตองดําเนินการให มีการประชุมทบทวนระบบการ 
จัดการพลังงานขององคกรตามชวงเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งการทบทวนในหมวดท่ี 1, 3, 4 และ 5 เพ่ือใหม่ันใจ
วายังคงมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง รวมท้ังตองแสดงเอกสารท่ีบันทึกขอมูลผลการ
ทบทวนและเก็บรักษาไว โดยมีตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี 6.1 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการพลังงาน 
      (2) มีการประชุมผลท่ีไดจากการทบทวนการจัดการพลังงาน 
      (3) มีการติดตามผลจากการทบทวนการจัดการท่ีผานมา หรือ 
      (4) การทบทวนนโยบายพลังงาน หรือ 
      (5) การทบทวนสมรรถนะดานพลังงาน และตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงานท่ีเก่ียวของ หรือ 
      (6) ผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และขอกําหนด 
                     อ่ืนท่ีองคกรตองปฏิบัติ หรือ  
      (7) ระดับการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายพลังงาน หรือ 
      (8) ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
      (9) สถานะของการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน หรือ 
      (10) สมรรถนะดานพลังงานท่ีคาดการณไวในชวงเวลาตอไป หรือ 
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      (11) มีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
      (12) มีผลการเปลี่ยนแปลงสถานะดานพลังงานขององคกร หรือ 
      (13) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน หรือ 
      (14) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน หรือ 
      (15) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคเปาหมาย หรือองคประกอบของระบบการจัดการ 
                       พลังงานซ่ึงสอดคลองกับความมุงม่ันในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หรือ 
      (16) การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากร 

ลําดับท่ี 6.2 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      (1) มีการดําเนินงานดานประสิทธิผลการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน 
      (2) มีการประชุมติดตามผล แผนการปรับปรุงมาตรการตาง ๆ เชน มาตรการดานความรอน  
                     มาตรการดานไฟฟา 

ลําดับท่ี 6.3 ตัวชี้วัดของเกณฑการตรวจประเมิน มีดังนี้ 
      มีการติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลการประชุมทบทวนการติดตามการตรวจวัดการใชพลังงาน 

มีการประชุม ทบทวนการติดตามควบคุมประมาณ คาพลังงานไฟฟาและอ่ืน ๆ โดยรวม 
      (1) เพ่ือควบคุมประมาณการใชพลังงาน เชน คาพลังงานไฟฟาและอ่ืน ๆ โดยรวม 
      (2) เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลท่ีไดจากการควบคุมพลังงานท่ีคงท่ี 
      (3) เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลท่ีไดจากการควบคุมพลังงานท่ีผันแปร 
                     โดยตรงกับการผลิต 
      (4) เพ่ือทบทวน การติดตาม ตรวจวัด และประสิทธิผลท่ีไดจากการควบคุมพลังงานท่ีผันแปร 
                     กับการผลิตเพ่ือสนับสนุนการผลิต 
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แบบจัดทํารายงาน  
ประเภทการจัดการพลังงาน 
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บทท่ี 1 ขอมลูเบ้ืองตนของโรงงาน 
 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

- ชื่อโรงงาน/ชื่อนิติบุคคล  บริษัท …………………….…………………...…………………..จํากัด 

- ท่ีตั้งสํานักงาน   …………………………………………………….……………………………………. 

  - ท่ีตั้งโรงงาน   ………………………………………………………………………………………….. 

- ปท่ีกอตั้ง …………………………..…………………………………………………………….. 

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

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

          -  ผลิตภัณฑหลัก    …………………………..…………………………………………………………….. 

        - กําลังผลิต   …………………………..…………………………………………………………….. 

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

        - การจาํหนายในประเทศ   ……………%     

        - การจําหนายตางประเทศ  …………..%   ไดแก …………………………..……………………………….. 

        - จํานวนพนักงาน  ……..………… คน 

        - จํานวนการทํางาน  …………………กะ 

        - เวลาทํางาน   …………………ชั่วโมง 

        - วันทํางาน   …………………วัน/ป 

    - ผูติดตอประสานงาน     ……………………………………ตําแหนง  ……………..………………………… 
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1.1.1 ขอมูลการผลิต 
โรงงานไดมีการเก็บขอมูลการผลิต แยกเปนชนิดของผลิตภัณฑ  รุนหรือไม 

    มี            ไมมี 

ตารางท่ี 1.1.1  ผลผลิตรายเดือนระหวางเดือน………………………….. 
 

เดือน 
ผลิตภัณฑ.............
(.........................) 

ผลิตภัณฑ.............
(.........................) 

ผลิตภัณฑ.............
(.........................) 

ผลิตภัณฑ.............
(.........................) 

มกราคม     
กุมภาพันธ     
มีนาคม     
เมษายน     

พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
ตุลาคม     

พฤศจิกายน     
ธันวาคม     

รวม 
    

รูปท่ี 1.1.2 ผังกระบวนการผลิต 
รูปท่ี 1.1.2 ผังกระบวนการผลิต 

(บันทึกกระบวนการผลิต) 

รูปท่ี 1.1.3 โครงสรางองคกร 
รูปท่ี 1.1.3 โครงสรางองคกร 

(บันทึกโครงสรางองคกร) 

1.2 รายช่ือคณะทํางานจัดการพลังงาน 
มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
1. …………………………..…………………..………………….. ตําแหนง   ………………………….…………………...…………… 
2. …………………………..…………………..…………………. ตําแหนง   …………………………..…………………...…………… 
3. …………………………..…………………..…………………. ตําแหนง   …………………………..…………………...…………… 
4. …………………………..…………………..…………………. ตําแหนง   …………………………..…………………...…………… 
1.3. ขอมูลดานพลังงานไฟฟา 

จํานวนหมอแปลงท้ังหมด   ........................ เครื่อง  ขนาด 
1. ...................kVA   จํานวน ................เครื่อง 
2. ...................kVA   จํานวน ................เครื่อง 
3. ...................kVA   จํานวน ................เครื่อง 
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ประเภทผูใชไฟฟา  ..........................................   

ตารางท่ี 1.3 แสดงปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชรายเดือน  ป.................................. 

เดือน 
คาความ
ตองการ

พลังงานไฟฟา
สูงสุด 

คารีแอคทีพ
เพาเวอร 

คาพลังงานไฟฟา 

 

รวม
จํานวน

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           

คาไฟฟาเฉลี่ย............บาทตอหนวย (ไมรวม FT&VAT) 

1.3.1 การใชพลังงานไฟฟาระบบสนับสนุนตาง ๆ และอ่ืน ๆ 

1. ระบบอัดอากาศ (compressed-air system)  จํานวนท้ังหมด 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

ปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

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

............................................................................................................................... 
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2. ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (split type air conditioning system) และระบบผลิต 
น้ําเย็น (Chilled-water system) 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

ปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

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

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

3. ระบบน้ําระบายความรอนของใชหอผ่ึง (cooling water system of cooling tower) 

• ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

ปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

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

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

4. Heater ไฟฟา   

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด............... kW   จํานวน..................เครื่อง 

ปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

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

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

5. มอเตอรไฟฟา 

• ขนาด....<10......KW  ชนิด ...............(AC หรือ  DC)  จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด....10-50...KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด....50-100.KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด....100-500KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด....>500.....KW  ชนิด ...............(AC หรือ DC)  จํานวน..................เครื่อง 

ตามปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง   ดังนี้ 

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

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

• ขนาด...............kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด...............kW   จํานวน..................เครื่อง 

• ขนาด...............kW   จํานวน..................เครื่อง 

ตามปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง   ดังนี้
............................................................................................................................... 

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

       1.3.2 ปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชรายเดือน ในระบบตาง ๆ  

  ตารางท่ี 1.3.2 แสดงปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีใชรายเดือน ระบบตาง ๆ ป.................................. 

 

ระบบอัดอากาศ
(compressed-
air system) 

(Kwh) 

ระบบปรับอากาศและ
น้ําเย็น 

(Air conditioning 
and  Chilled 

water) 

ระบบน้ําระบาย
ความรอน 

(Cooling Water 
system) 

ระบบ 

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

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

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

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

มีการใชงานระบบ       มี         ไมม ี             มี           ไมม ี          มี          ไมม ี           มี         ไมม ี

มีการตรวจวัดพลังงาน       มี         ไมม ี              มี           ไมม ี          มี          ไมม ี           มี         ไมม ี

มกราคม     

กุมภาพันธ     

มีนาคม     

เมษายน     

พฤษภาคม     

มิถุนายน     

กรกฎาคม     

สิงหาคม     

กันยายน     

ตุลาคม     

พฤศจิกายน     

ธันวาคม     

รวม     
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1.3.3 กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา 

1.4 ขอมูลพลังงานความรอน 

• เชื้อเพลิง ชนิดท่ี 1......................................   สําหรับ....................................... 

• เชื้อเพลิง ชนิดท่ี 2......................................   สําหรับ....................................... 

• เชื้อเพลิง ชนิดท่ี 3......................................   สําหรับ........................................ 

ตารางท่ี 1.4.1 แสดงปริมาณพลังงานความรอนท่ีใชรายเดือน ของเช้ือเพลิงตาง ๆ ป.............................. 

 

เดือน 

เชื้อเพลิง ชนิดท่ี  
....................... 

(หนวย..................)   

เชื้อเพลิง ชนิดท่ี 
 ....................... 

(หนวย..................)   

เชื้อเพลิง ชนิดท่ี  
....................... 

(หนวย..................)   

 ปริมาณ ราคาตอ
หนวย คาใชจาย ปริมาณ ราคา 

ตอหนวย คาใชจาย ปริมาณ ราคา 
ตอหนวย คาใชจาย 

มกราคม          

กุมภาพันธ          

มีนาคม          

เมษายน          

พฤษภาคม          

มิถุนายน          

กรกฎาคม          

สิงหาคม          

กันยายน          

ตุลาคม          

พฤศจิกายน          

ธันวาคม          

รวม          
 

1.4.1 การใชพลังงานความรอนระบบสนับสนุนตาง ๆ และอ่ืน ๆ 

1. ระบบไอน้ํา  หมอไอน้ํา จํานวนท้ังหมด………………….เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............ton/h  จํานวน..................เครื่อง 

ตามปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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2. ระบบน้ํามันรอน  จํานวนท้ังหมด………………….เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal  จํานวน..................เครื่อง 

ปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ระบบเตาอบ หรือเตาเผา  จํานวนท้ังหมด………………….เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal  จํานวน..................เครื่อง 

• ชนิด ....................ขนาด...............cal  จํานวน..................เครื่อง 

ตามปกติเปดใชงาน  จํานวน ..................เครื่อง  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4.2 ปริมาณพลังงานความรอนท่ีใชรายเดอืน ในระบบตาง ๆ 

ตารางท่ี 1.4.2 แสดงปริมาณพลังงานความรอนท่ีใชรายเดือน ในระบบตาง ๆ ป.............................. 
 

 
ระบบไอน้ํา 

เช้ือเพลิง.......
หนวย........... 

ระบบน้ํามันรอน
เช้ือเพลิง....... 
หนวย........... 

ระบบเตาอบ
เช้ือเพลิง....... 
หนวย........... 

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

มีการใชงานในระบบ       มี        ไมม ี      มี         ไมม ี       มี          ไมม ี       มี          ไมม ี

มีการตรวจวัดพลังงาน           มี        ไมม ี      มี         ไมม ี      มี          ไมม ี       มี         ไมม ี

มกราคม     

กุมภาพันธ     

มีนาคม     

เมษายน     

พฤษภาคม     

มิถุนายน     

กรกฎาคม     

สิงหาคม     

กันยายน     

ตุลาคม     

พฤศจิกายน     

ธันวาคม     

รวม     

 

 

1.4.3 กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานความรอน 
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บทท่ี 2 นโยบายพลังงาน  ความรับผิดชอบของฝายบริหาร 
2.1 นโยบายพลังงาน (Energy Policy) 

• องคกรไดมีการกําหนดนโยบายพลังงานเปนลายลักษณอักษรหรือไม 
           ไมมี           มี   ดังนี้ …………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• องคกรไดมีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

ไมมี           มี   ดังนี ้…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• องคกรไดมีการประชาสัมพันธ เผยแพรนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม 
ไมมี           มี   ดังนี ้…………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• องคกรไดมีการประเมินผลการประชาสัมพันธ และความเขาใจของพนักงานตอ นโยบายพลังงาน 

วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม 
           ไมมี           มี   ดังนี้ …………………………………………………………………………………… 

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

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

2.2  ความรับผิดชอบของฝายบริหาร 

• ผูบริหารไดแตงตั้งคณะทํางาน หรือทีมพลังงาน หรือไม 
ไมมี           มี    

• กรณีท่ีผูบริหารไดแตงตั้งคณะทํางาน หรือทีมพลังงาน ผูท่ีไดรับการแตงตั้ง  
มีภาระหนาท่ีหลักตามโครงสรางการบริหารองคกร คือ 

1.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

2.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

3.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

4.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

5.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

6.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

7.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

8.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

9.………………………………แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม).............................. 

10…………………………… แผนก/ฝาย…………………………ตําแหนง (ในทีม)............................... 
 

23 
 



• องคกรไดกําหนดภาระหนาท่ีของทีมพลังงาน ดังนี้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• ผูบริหารไดแตงตั้งผูจัดการพลังงาน  หรือไม 
ไมมี              มี    คือ..............................................................................………. 
 

• ภาระหนาท่ีหลักผูจัดการพลังงานตามโครงสรางการบริหารองคกร คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 

• องคกรไดกําหนดภาระหนาท่ีของผูจัดการพลังงาน ดังนี้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• คณะทํางานจัดการพลังงานไดมีการประชุมการจัดการพลังงานหรือไม 
ไมมี              มี การประชุม (การประชุม กรุณาแนบรายงานการประชุม)    
 

• ผูบริหารมีนโยบายใหพนักงานในแตละแผนกจัดตั้งกลุมพลังงานเพ่ือปรับปรุงการใชพลังงานหรือไม 
ไมมี                

มีการรวมกลุม แตยังไมครบทุกหนวยงานยอย (แนบทะเบียน การข้ึนทะเบียนกลุม) 

มีการรวมกลุมครบทุกหนวยงานยอย (แนบทะเบียน การข้ึนทะเบียนกลุม) 
 

• การประชุมกลุมพลังงาน เพ่ือกําหนดหัวขอในการปรับปรุงการใชพลังงาน 
ไมมี การประชุมกลุมพลังงาน              
มี การประชุม (การประชุม กรุณาแนบรายงานการประชุม)    

 

• องคกรไดจัดทําระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชพลังงาน หรือแปรรูปพลังงาน ดังนี้ 

1. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

2. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

3. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

4. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

5. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

6. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

7. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

8. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

9. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

10. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

11. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

12. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 
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13. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

14. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

15. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 

16. ..................................................... ผูเก่ียวของ.......................................................... 
 

• องคกรไดมีการฝกอบรม ใหผูท่ีเก่ียวของกับระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชพลังงาน หรือ 
แปรรูปพลังงานหรือไม 

ไมมี             มี    
 

• องคกรไดมีการประเมินความรูความสามารถของบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมขางตน หรือไม 
ไมมี             มี    

 
2.3. การทบทวนโดยฝายบริหาร 
o ผูบริหารระดับสูงไดมีการทบทวนการจัดการพลังงาน หรือไม 

ไมมี   มี    
 

o การทบทวนของผูบริหารในการจัดการพลังงานฯ ไดมีการบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร หรือไม 
ไมมี   มี    
 

o ผูบริหารไดมีการประชุม พิจารณา อนุมัติ “แผนงาน  เปาหมาย  โครงการ และมาตรการตาง ๆ ท่ี    
ทีมพลังงาน หรือ กลุมพลังงาน เสนอ” หรือไม  

ไมมี   มี    
 

o ผูบริหารไดมีการประชุมทบทวน “แผนงาน  เปาหมาย  โครงการ และมาตรการตาง ๆ และผลการ
ดําเนนิงาน” หรือไม  

ไมมี   มี    
 

o ผูบริหารไดมีการประชุมทบทวน “ติดตาม ตรวจวัด ประมาณการ การใชพลังงานโดยรวม” หรือไม  
ไมมี   มี    
 

o ผูบริหารไดมีการประชุมทบทวน “ติดตาม ตรวจวัด ประมาณการ การใชพลังงาน แตละ แผนก 
หนวยงาน ” หรือไม  

ไมมี    มี    
 

o ผูบริหารไดมีการประชุมทบทวน “การติดตาม การดําเนินการแกไข” หรือไม  
ไมมี    มี    
 

o ผูบริหารไดมีการประชุมทบทวน “ความเหมาะสมของนโยบาย  เปาหมายการอนุรักษพลังงาน” หรือไม  
ไมมี    มี   
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บทท่ี 3  การวางแผนและดําเนินการดานการจัดการพลังงาน 
3.1 การจัดทํา Energy Chart 

• องคกรไดจัดทํา Energy Chart หรือไม 
ไมมี (ขามไปขอ 3.3)                 มี    
 

• Energy chart ขางตน ไดแสดงใหเห็นขอมูล ดังนี้ 
o ศักยภาพพลังงาน ณ แหลงกําเนิดพลังงาน (Original Energy Potential)  

ไมมี    มี    
o ศักยภาพพลังงานกอนเขากระบวนการ (Process Input Energy Potential) 

ไมมี    มี    
o ลักษณะการนําพลงังานไปใชประโยชน (Energy Utilization) 

ไมมี    มี    
o ระดับศักยภาพพลังงานท่ีเหลือจากกระบวนการ (Process Residual Energy 

Potential) 
ไมมี    มี    

o ระดับศักยภาพพลังงานท่ีเหลือจากผลิตภัณฑและเครื่องจักร หรือชิ้นงาน (Machine 
and Product Residual Energy Potential) 

ไมมี    มี    
o องคกรไดจัดทํา Energy chart ในทุกกระบวนการผลิตหรือไม 

ไมมี    มี    
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แผนผังการใชพลังงาน (Energy Chart) ใหจัดทําเปนเอกสารแนบ 

กระบวนการ 
(Process) 

ศักยภาพพลังงานท่ีแหลง 
กําเนิด (Original 

Energy Potential) 

 
ศักยภาพพลังงานท่ีใชใน

กระบวนการ 
(Process Input 

Energy Potential) 

ลักษณะการใชประโยชน
จากพลังงาน 

(Energy Utilization) 

 
ศักยภาพพลังงานท่ี

เหลือจากกระบวนการ 
(Process Residual 
Energy Potential) 

ศักยภาพพลังงานท่ีเหลือ
จากผลิตภัณฑและ

เครื่องจักร 
(Machine and 

Product Residual 
Energy Potential) 
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3.2 การจัดทํา Energy Layout 

• องคกรไดจัดทํา Energy Layout หรือไม 
ไมมี                      มี    

• การจัดทํา Energy Layout ขางตน ไดจัดทําครบทุกระบบหรือไม 
ไมครบทุกระบบ          มีบางระบบ         มีครบทุกระบบ    
 

• ระบบอัดอากาศ  
o โรงงานมีการใชระบบอัดอากาศหรือไม 

ไมมี (ขามไประบบถัดไป)              มี    
o โรงงานไดจัดทํา Energy Layout ครบถวนท้ังระบบหรือไม 

ไมครบ          มีบาง         มีครบ    

• ระบบน้ําเย็น (Chilled water system) 
o โรงงานมีการใชระบบน้ําเย็น หรือไม 

ไมมี (ขามไประบบถัดไป)              มี    
o โรงงานไดจัดทํา Energy Layout ครบถวนท้ังระบบหรือไม 

ไมครบ          มีบาง         มีครบ    

• ระบบน้าํเยน็ใน Cooling Tower 
o โรงงานมีการใชระบบน้ําเย็น Cooling Tower หรือไม 

ไมมี (ขามไประบบถัดไป)              มี    
o โรงงานไดจัดทํา Energy Layout ครบถวนท้ังระบบหรือไม 

ไมครบ          มีบาง         มีครบ    

• ระบบไอน้ํา 
o โรงงานมีการใชระบบไอน้ําหรือไม 

ไมมี (ขามไประบบถัดไป)                        มี    
o โรงงานไดจัดทํา Energy Layout ครบถวนท้ังระบบหรือไม 

ไมครบ          มีบาง         มีครบ    

• ระบบน้าํมันรอน 
o โรงงานมีการใชระบบน้ํามันรอนหรือไม 

ไมมี (ขามไประบบถัดไป)              มี    
o โรงงานไดจัดทํา Energy Layout ครบถวนท้ังระบบหรือไม 

ไมครบ          มีบาง         มีครบ    
• ระบบน้ํารอน 

o โรงงานมีการใชระบบน้ํารอนหรือไม 
ไมมี (ขามไประบบถัดไป)                       มี    

o โรงงาน ไดจัดทํา Energy Layout  ครบถวนท้ังระบบหรือไม 
ไมครบ          มีบาง         มีครบ    
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การวิเคราะห  Energy Chart & Layout 

3.3 การลดคาศักยภาพพลังงาน (Energy Potential) 

3.3.1 องคกรไดวิเคราะห ประเมิน Parameters of Energy Process ทุกกระบวนการ หรือไม และ 
ลดคาตัวแปรควบคุมกระบวนการใหต่ําท่ีสุด (Minimize process parameter) ในทุกกระบวนการ 
หรือไม 

ยังไมต่ําสุด ในหลายกระบวนการ (สามารถปรับปรุงไดอีกมาก)  

ยังไมต่ําสุด ในบางกระบวนการ (สามารถปรับปรุงไดอีก) 

    ไมสามารถหาจุดปรับปรุงได 

3.3.2 องคกรไดวิเคราะห ประเมินความเหมาะสมศักยภาพพลังงานใชใน (กอนเขา) กระบวนการ 
(Process Input Energy Potential) และ ณ แหลงกําเนิดพลังงาน (Original Energy Potential) 
แตละระบบ 

o ระบบอัดอากาศ 

• โรงงานมีการใชระบบอัดอากาศหรือไม 

  ไมมี (ขามไประบบถัดไป)          มี    

• ศักยภาพพลังงาน 

  ไมมีความเหมาะสม      

  มีความเหมาะสม : คาความดันท่ีตั้งสูงกวาท่ีจายใหแตละ 
  กระบวนตองการไมเกิน 1 bar   

o ระบบน้ําเย็น Chiller 
• โรงงานมีการใชระบบน้ําเย็น Chiller หรือไม 

  ไมมี (ขามไประบบถัดไป)          มี    
• ศักยภาพพลังงาน 

  ไมมีความเหมาะสม    

มีความเหมาะสม : คาตั้งอุณหภูมิ ณ Chiller ต่ํากวาท่ีกระบวน
ตองการไมเกิน 5ºF 

o ระบบไอน้ํา 
• โรงงานมีการใชระบบไอน้ําหรือไม 

  ไมมี (ขามไประบบถัดไป)          มี    
• ศักยภาพพลังงาน 

  ไมมีความเหมาะสม      
  มีความเหมาะสม คาความดันท่ีตั้ง (เทียบอุณหภูมิ) สูงกวาท่ี    
  กระบวนตองการไมเกิน 1 bar 

o ระบบน้ํามันรอน 
• โรงงานมีการใชระบบน้ํามันรอนหรือไม 

 ไมมี (ขามไประบบถัดไป)           มี    
• ศักยภาพพลังงาน 

 ไมมีความเหมาะสม      
 มีความเหมาะสม คาตั้งอุณหภูมิ ณ แหลงสูงกวาท่ี  
 แตละกระบวนการตองการไมเกิน 20ºC 
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o ระบบน้ํารอน 
• โรงงานมีการใชระบบน้ํารอนหรือไม 

 ไมมี (ขามไประบบถัดไป)           มี    
• ศักยภาพพลังงาน 

  ไมมีความเหมาะสม      
  มีความเหมาะสม  คาตั้งอุณหภูมิ ณ แหลง สูงกวาท่ี  
  แตละกระบวนการตองการไมเกิน 10ºC 

3.4  การเลือกชนิดพลังงาน (Energy Type) 
• องคกรไดใชพลังงานไฟฟา ในการใหความรอนกับกระบวนการหรือไม  

ไมมี 
    มี กระบวนการ............................................... 

• องคกรไดใชพลังงานอากาศอัด ในการเปาชิ้นงาน หรือเปากระบวนการหรือไม  
ไมมี 

    มี กระบวนการ............................................... 
• ชนิดพลังงาน การใหความรอน ท่ีอุณหภูมิ สูงกวา 180ºC  
                     ไมมี 

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

     ใหความรอนโดยตรง จากเชื้อเพลิง.................................. 
   ใหความรอนโดย น้ํามันรอน.......................................... 

 

• ชนิดพลังงาน การใหความรอน ท่ีอุณหภูมิ สูงกวา 60-180ºC 
ไมมี 

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

     ใหความรอนโดยตรง จากเชื้อเพลิง.................................. 

   ใหความรอนโดย น้ํามันรอน.......................................... 

ใหความรอนโดย ไอน้ํา.................................................. 
• ชนิดพลังงาน การระบายความรอน ท่ีอุณหภูมิ สูงกวา 45ºC  

                                          ไมมี 
    มี กระบวนการ............................................... 

     ระบายความรอนดวยอากาศ 

   ระบายความรอนดวยหอผึ่ง (cooling tower) 

   ระบายความรอนดวยน้ําเย็นจัด (chilled water) 
• ชนิดพลังงาน การระบายความรอน ท่ีอุณหภูมิ สูงกวา 31-44ºC  

                                          ไมมี 
    มี กระบวนการ............................................... 

     ระบายความรอนดวยอากาศ 
   ระบายความรอนดวยน้ําหอผึ่ง (cooling tower) 
   ระบายความรอนดวยน้ําเย็นจัด (chilled water) 
• ชนิดพลังงาน การระบายความรอน ท่ีอุณหภูมิ ต่ํากวา 30ºC  
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                                          ไมมี 
    มี กระบวนการ............................................... 

     ระบายความรอนดวยอากาศ 
   ระบายความรอนดวยน้ําหอผึ่ง (cooling tower) 
   ระบายความรอนดวยน้ําเย็นจัด (chilled water) 
 

3.5 การนํากลับคืน พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Recovery) 
• เครื่องจักรท่ีมีการใหพลังงานความเย็น  มีเครื่องจักร หรืออุปกรณท่ีมีอุณหภูมิท่ีผิวภายนอก      

ไมต่ํา 25ºC 
ไมมี 

    มี กระบวนการ หรือ เครื่องจักร................................. 

• องคกรมีเครื่องจักร ท่ีมีการใหพลังงานความรอน และ ท่ีพ้ืนผิวภายนอก มีอุณหภูมิ เกิน 50ºC 
หรือไม 

ไมมี 
    มี กระบวนการ หรือ เครื่องจักร................................. 

• องคกรมีชิ้นงาน ท่ีผานกระบวนการใหความรอน ท่ีอุณหภูมิชิ้นงานออกจากกระบวน มากกวา 
150ºC และมีการ Recovery พลังงาน จากชิ้นงานหรือไม  

ไมมี ชิ้นงานออกจากกระบวน มากกวา 150ºC 

มี ชิ้นงานออกจากกระบวน มากกวา 150ºC แตไมมีการ Recovery 

ชิ้นงานออกจากกระบวน มากกวา 150ºC และมีการ    
Recovery กระบวนการ................................. 

• องคกรมีความรอนท้ิงจากเตาเผา หรือเตาอบหรือไม  
ไมมี (ขามไป หนึ่งขอ) 

   มี กระบวนการ........................อุณหภูมิ................ 

• องคกรมีการ Recovery ความรอนท้ิงจากเตาเผา หรือเตาอบหรือไม  

ไมมี (ไมมีศักยภาพ) 

มี การนําไปเปนอากาศปอน กระบวนการ........................  

   มี การนําไป ผลิตไอน้ํา 

มี การนําไป ผลิตน้ําเย็น ดวยระบบ Absorption Chiller 

 

• องคกรมีการ Recovery น้ํารอน เหลือจากกระบวน หรือ น้ํารอนระบายความรอนจาก
กระบวนการ หรือไม  

ไมมี น้ํารอน เหลือจากกระบวน   
มี น้ํารอน เหลือจากกระบวน  แตไมมีการ Recovery 

มีน้ํารอน เหลือจากกระบวน  และมีการ    
Recovery ไปใช กระบวนการ............................... 

• องคกรมีการ Recovery น้ํามัน หรือ น้ํามันพืชท่ีเหลือจากกระบวนการ หรือไม  
ไมมี (ไมมีศักยภาพ) 

31 
 



มีการนําไปใชแทนน้ํามันเตา หรือ เชื้อเพลิงอ่ืนในกระบวนการ.......................... 
มี การนําไปใชใน กระบวนการ........................  

• องคกรมีการ Recovery น้ําเสีย หรือมูลสัตว จากกระบวนการ หรือไม  

ไมมี น้ําเสีย หรือมูลสัตว จากกระบวนการ  

มี น้ําเสีย หรือมูลสัตว จากกระบวนการ แตไมมีศักยภาพ 

มี น้ําเสีย หรือมูลสัตว จากกระบวนการ และนําไปใช ผลิตเปน 
Biogas.................................. 

 

3.6 การปฏิบัติตามขอกําหนดการใชพลังงานของอุปกรณ ระบบสนับสนุนฯ 
 องคกรไดดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้ 
      3.6.1 มาตรฐานการใชระบบไฟฟา 

1. อัตราคาไฟฟาของโรงงานเปนแบบใด 
  อัตราปกติ แรงดัน............... 

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

2. แรงดันไฟฟาหลังหมอแปลงสูงไมเกิน 395 V. สําหรับระบบไฟฟา 380 V. หรือ  

    สูงกวาแรงดันใชงานไมเกิน 4% สําหรับระบบไฟแรงดันอ่ืน 
  ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

3. แรงดันตกในสายจายในโรงงาน ไมเกิน 10 V. หรือ 2.5% 
  ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

4. ตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor: Pf) มีคามากกวา 0.85 ตลอดเวลาทํางาน 
ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

5. สําหรับหมอแปลงท่ีสามารถทําไดโหลดเฉลี่ยในชวงเวลาทํางานของหมอแปลง (Transformer 
Load Factor) ตองไมต่ํากวา 25% และไมสูงกวา 50% 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ  

 3.6.2 มาตรฐานการใชระบบไฟฟาแสงสวาง 
1. องคกรไดวิเคราะหโอกาสใชแสงธรรมชาติ หรือไม 

  ไมมี   มี   

 
2. องคกรยังมีโอกาสใชแสงจากธรรมชาติหรือไม 

  ไมมี   มี  คือ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
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3. ระดับความสวาง (จากระบบไฟฟาแสงสวาง) ไดตามเกณฑดังตอไปนี้  

ลักษณะของงาน ตัวอยางงาน/พ้ืนท่ีใชงาน 
ระดับความสวาง 

(ลักซ) 

พลังงานไฟฟา           
ตอพ้ืนท่ีไมเกิน 
(วัตต/ตร.เมตร) 

งานท่ีไมตองละเอียด 
 
งานท่ีละเอียดนอย 
งานท่ีละเอียดปานกลาง 
งานท่ีละเอียดสูง 
งานท่ีละเอียดเปนพิเศษ 

ทางเดินภายนอกอาคาร 
ทางเดินภายใน บันได หองเก็บของ 
บรรจุผลิตภัณฑ หัตถกรรม โรงสี หองหมอน้ํา 
ประกอบชิ้นสวนท่ัวไป ข้ึนรูปอยางหยาบ ๆ 
เขียน อาน ข้ึนรูปและตรวจสอบท่ัวไป 
เขียนแบบ ข้ึนรูปและตรวจสอบละเอียด 
เรียงพิมพ ประกอบแผนวงจร เจียระไน 

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

1,500-3,000 

1 
3 
6 
11 
16 
23 
30 

และการใชพลังงานในการใหแสงสวางสําหรับงานละเอียด  ตองมีการใหแสงสวางเฉพาะพ้ืนท่ี
(Localized General lighting) และสําหรับงานละเอียดเปนพิเศษ ตองมีการใหแสงสวางเฉพาะตําแหนง (Local 
lighting) ทางองคกรไดปฏิบัติตามเกณฑหรือไม 

   พ้ืนท่ี มากกวา 90% ไดตามเกณฑ 

   พ้ืนท่ี 50-90% ไดตามเกณฑ 

   พ้ืนท่ี 25-50% ไดตามเกณฑ 

   พ้ืนท่ี นอยกวา 25% ไดตามเกณฑ  
 

3.6.3 มาตรฐานการใชระบบอัดอากาศ 
 องคกรไดมีการใชระบบอัดอากาศ หรือไม             ไมมี (ขามไประบบถัดไป)            มี 

1. ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ (อากาศอัดท่ีไดเทียบกับพลังงานไฟฟาท่ีใช ) สูงกวา 80%  

เม่ือวัดเทียบกับคาท่ีระบุของเครื่องนั้น 
ไมไดตามเกณฑ            ไดตามเกณฑ (กรุณาแนบวิธีการตรวจวัดและผล) 

2. ประสิทธิภาพการสงพลังงานอากาศอัดในระบบทอสง สูงกวา 90%  

ไมไดตามเกณฑ            ไดตามเกณฑ (กรุณาแนบวิธีการตรวจวัดและผล) 

3. คาตั้งความดันอากาศอัดดานต่ํา (On) สูงกวาความดันใชงานของกระบวนการไมเกิน 1 bar และคาตั้ง

ความดันอากาศอัดดานสูง (Off) สูงกวาดานต่ําไมเกิน 1 bar 

ไมไดตามเกณฑ   ไดตามเกณฑ 

4. อุณหภูมิอากาศดานดูดเขาเครื่อง สูงกวาอุณหภูมิภายนอกในท่ีรมไมเกิน 3 องศาเซลเซียส 
ไมไดตามเกณฑ   ไดตามเกณฑ 

5. บริเวณดานดูดเขาเครื่อง ไมใกลแหลงความชื้น 
ไมไดตามเกณฑ   ไดตามเกณฑ 

6. เครื่องอัดอากาศแบบสกรู มีคาชวงเวลาเดินตัวเปลา ไมเกิน 10% 
ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

7. องคกรไดติดตั้งวาลว ดานจายอากาศอัดออกจากถัง เขาสูระบบ หรือไม 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

8. องคกรไดติดปาย “ปดวาลวทุกครั้งหลังเลิกงาน และเปดวาลวไลน้ําทุกครั้งกอนทํางาน” หรือไม 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 
 

33 
 



 3.6.4 มาตรฐานการใช ระบบปรับอากาศ และเครื่องทําน้ําเย็น 
3.6.4.1 การใชงานในระบบปรับอากาศ 

 องคกรไดมีการใชระบบฯ หรือไม             ไมมี (ขามไประบบถัดไป)            มี 
1. กําลังไฟฟา ตอ ความสามารถทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น สูงกวา 80% ของคาตามตาราง  

ท่ี 1, 2  หรือ ตามคาท่ีระบุของเครื่องนั้น 
ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

2. หองปรับอากาศ ตั้งคาอุณหภูมิควบคุม ท่ี 25±1 องศาเซลเซียส และระบบควบคุม มีความ

แมนยําในทุกจุด หรือทุกอุปกรณท่ีมีการควบคุม  

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

3. คาตั้งอุณหภูมิน้ําเย็น ต่ํากวา อุณหภูมิน้ําคาง (dew point temperature) ของหองปรับอากาศ

ไมเกิน 5ºF  

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

4. น้ําเย็นกอนเขาเครื่องสงลมเย็น มีอุณหภูมิสูงกวา อุณหภูมิท่ีออกจากเครื่องทําน้ําเย็นไมเกิน 2ºF 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

5. อุณหภูมิสารทําความเย็นดาน evaporator ต่ํากวาอุณหภูมิน้ําเย็น (Chilled Water) ไมเกิน 4ºF 

(ติดตั้งมิเตอรวัด Pressure สารทําความเย็นดาน evaporator) 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

6. อุณหภูมิน้ํายาดาน condensing  สูงกวาอุณหภูมิน้ําระบายความรอน (Cooling Water) ไมเกิน 

6ºF และไมเกิน 18ºF ถาระบายความรอนดวยอากาศ  (ระบบฯ ระบายความรอน                     

ดวย          น้ํา            อากาศ) 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

7. อุณหภูมิน้ําหอผึ่ง (Cooling Tower) กอนเขาเครื่องผลิตน้ําเย็น สูงกวา อุณหภูมิกระเปราะเปยก 

      บริเวณหอผึ่ง ไมเกิน 6ºF (สําหรับ Chiller ท่ีระบายความรอนดวยน้ํา) 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

8. เครื่องทําน้ําเย็น อุปกรณท่ีเก็บความเย็น สงความเย็น ใชความเย็น ในระบบทําความเย็นตอง

ไมใหเกิดหยดน้ําเกาะ 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 
 

3.6.4.2 การใชงานในกระบวนการผลิต 
องคกรไดมีการใชระบบฯ หรือไม             ไมมี (ขามไประบบถัดไป)            มี 

1. กําลังไฟฟา ตอ ความสามารถทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น สูงกวา 80% ของคาตามตารางท่ี 1  
ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

2. คาตั้งอุณหภูมิน้ําเย็น ต่ํากวา อุณหภูมิของกระบวนการ ท่ีใชน้ําเย็นไมเกิน 5ºF              
(สําหรับกระบวนการท่ีใชน้ําเย็น) 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 
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3. น้ําเย็นกอนเขาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) หรือกระบวนการท่ีใชน้ําเย็น     
มีอุณหภูมิสูงกวา อุณหภูมิท่ีออกจากเครื่องทําน้ําเย็นไมเกิน 2ºF 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

4. อุณหภูมิน้ํายาดาน evaporator ต่ํากวาอุณหภูมิน้ําเย็น (Chilled Water) ไมเกิน 4ºF      
(ติดตั้งมิเตอรวัด Pressure สารทําความเย็นดาน evaporator) 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

5. อุณหภูมิสารทําความเย็นดาน condensing  สูงกวาอุณหภูมิน้ําระบายความรอน (Cooling 
Water) ไมเกิน 6ºF และไมเกิน 18ºF  ถาระบายความรอนดวยอากาศ  (ระบบฯ ระบายความ
รอนดวย           น้ํา            อากาศ) 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

6. อุณหภูมิน้ําหอผึ่ง (Cooling Tower) กอนเขาเครื่องผลิตน้ําเย็น สูงกวา อุณหภูมิกระเปราะเปยก 
   บริเวณหอผึ่ง ไมเกิน 6ºF (สําหรับ Chiller ท่ีระบายความรอนดวยน้ํา) 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

7. เครื่องทําน้ําเย็น อุปกรณท่ีเก็บความเย็น สงความเย็น ใชความเย็น ในระบบทําความเย็นตองไมให  
    เกิดหยดน้ําเกาะ 

ไมไดตามเกณฑ      ไดตามเกณฑ 

3.6.5 มาตรฐานการใช ระบบไอน้ํา และหมอไอน้ํา 
องคกรไดมีการใชระบบฯ หรือไม             ไมมี (ขามไประบบถัดไป)            มี 

1. ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา ซ่ึงวัดโดยปริมาณไอน้ําท่ีไดเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชมากกวา 75% 

สําหรับเชื้อเพลิงแข็ง  80% สําหรับเชื้อเพลิงเหลว  และ 85% สําหรับเชื้อเพลิงกาซ  ซ่ึงวัดโดย

ปริมาณไอน้ําท่ีได เทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช  

(เชื้อเพลิงท่ีใช             เชื้อเพลิงแข็ง     เชื้อเพลิงเหลว          เชื้อเพลิงกาซ) 
             ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

2. คาตั้งความดันไอน้ํา (อุณหภูมิ) สูงกวาความดันใชงานของกระบวนการ (อุณหภูมิ) ไมเกิน    

1±0.5 bar 

             ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

3. ปริมาณคอนเดนเสท (condensate) สงคืนหมอไอน้ําสูงกวา 90% ของปรมิาณคอนเดนเสทท่ี
เกิดข้ึนตามทฤษฎ ี

             ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

4. ควบคุมปริมาณ Blow down ใหคา TSD 3600-3800 ppm (ในหมอไอน้ํา)  

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

5. คา TSD น้ําปอนเขาไมเกิน 115 ppm 

ไมไดตามเกณฑ  ไดตามเกณฑ 

6. องคกรไดมีการนํา Flash Steam มาใชประโยชนท้ังหมด 

ไมไดตามเกณฑ        ไดตามเกณฑ 
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7. ไอเสียท้ิง (Flue gas) มีอุณหภูมิต่ํากวา 180ºC สําหรับเชื้อเพลิงท่ีไมมีกํามะถัน และมีอุณหภูมิ 
180-200ºC สําหรับเชื้อเพลิงท่ีมีกํามะถัน  
(ชนิดเชื้อเพลิงมีกํามะถันและไมมีกํามะถัน)  

ไมไดตามเกณฑ      ไดตามเกณฑ 

8. หมอไอน้ํา อุปกรณท่ีเก็บความรอน สงความรอน ใชความรอนในระบบไอน้ําตองมีอุณหภูมิ
ภายนอก (พ้ืนผิว) ไมสูงกวา 50ºC 

ไมไดตามเกณฑ      ไดตามเกณฑ 

 
บทท่ี 4 การควบคุม การปฏิบัติงานการใชพลังงาน 

การควบคุมการเปด-ปด 

4.1 องคกรไดกําหนดผูรับผิดชอบเปด-ปดอุปกรณท่ีมีการใชพลังงานเปนลายลักษณอักษร หรือไม 

ไมมี                 มี    

4.2  ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปดปดอุปกรณ ท่ีมีการใชพลังงาน รับทราบและเขาใจ 

ไมเขาใจ            เขาใจ              

4.3  เครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ ท่ีใชพลังงาน  มีการแสดงสถานการณเปด-ปด หรือไม 

ไมมี                 มี    

4.4 องคกรไดจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ  ในกรณีท่ีแหลงพลังงาน  หรือเครื่องจักรตนกําลังขัดของหรือไม

(ไฟฟาดับ  ปมลม  หมอไอน้ํา ฯลฯ) 

ไมมีการกําหนด ทุก ระบบท่ีโรงงานมีใชงาน 

มีการกําหนด บาง ระบบ 

มีการกําหนด ทุก ระบบ 

การควบคุมการเดินเครื่องตัวเปลา 

4.5 องคกรมีการวิเคราะห และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา (Idle) มอเตอร พัดลมดูดอากาศ    

ปมน้ํา ทุกเครื่อง หรือไม 

 ไมมีเครื่องจักร (ขามไป 2 ขอ) 

 มีเครื่องจักร แตไมมีการวิเคราะห 

 มีการวิเคราะหการเดินเครื่องตัวเปลา 

4.6 องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลามอเตอร พัดลมดูด

อากาศ ปมน้ํา ทุกเครื่องหรือไม 

 ไมมีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบยีบปฏิบัติ 

4.7 พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

 ไมเขาใจ                      มีความเขาใจ   
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4.8 องคกรมีการวิเคราะห และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา (Idle) เครื่องผลิตอากาศอัด          

(ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีเครื่องจักร (ขามไป 2 ขอ) 

 มีเครื่องจักร แตไมมีการวิเคราะห 

 มีการวิเคราะหการเดินเครื่องตัวเปลา 

4.9  องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลาเครื่องผลิตอากาศอัด  
(ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 

4.10   พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

 ไมเขาใจ                      มีความเขาใจ   
4.11   องคกรมีการวิเคราะห และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา (Idle) เครื่องผลิตน้ําเย็น         
         (ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีเครื่องจักร (ขามไป 2 ขอ) 

 มีเครื่องจักร แตไมมีการวิเคราะห 

 มีการวิเคราะหการเดินเครื่องตัวเปลา 
4.12  องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลาเครื่องผลิตน้ําเย็น 

(ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

ไมมีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 

4.13  พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 
ไมเขาใจ                      มีความเขาใจ   

4.14  องคกรมีการวิเคราะห และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา หอผึ่ง (ใหเหมาะสมกับโหลด) 
หรือไม 

 ไมมีเครื่องจักร (ขามไป 2 ขอ) 

 มีเครื่องจักร แตไมมีการวิเคราะห 

 มีการวิเคราะหการเดินเครื่องตัวเปลา 

4.15 องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา หอผึ่ง             

(ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีระเบียบปฏิบัติ               มีระเบียบปฏิบัติ 

4.16  พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

 ไมเขาใจ                     มีความเขาใจ   

4.17  องคกรมีการวิเคราะห และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา (Idle) เครื่องผลิตไอน้ํา              

        (ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีเครื่องจักร (ขามไป 2 ขอ) 

 มีเครื่องจักร แตไมมีการวิเคราะห 

 มีการวิเคราะหการเดินเครื่องตัวเปลา 
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4.18  องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา เครื่องผลิต     

ไอน้ํา (ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 

4.19  พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

 ไมเขาใจ                     มีความเขาใจ   
4.20  องคกรมีการวิเคราะห และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา (Idle) เครื่องผลิตน้ํามันรอน      

(ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีเครื่องจักร (ขามไป 2 ขอ) 
 มีเครื่องจักร แตไมมีการวิเคราะห 
 มีการวิเคราะหการเดินเครื่องตัวเปลา 

4.21 องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา เครื่องผลิต    
       น้ํามันรอน (ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 

 ไมมีระเบียบปฏิบัติ               มีระเบียบปฏิบัติ 

4.22 พนักงานผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 
 ไมเขาใจ                     มีความเขาใจ   

4.23 องคกรมีการวิเคราะห และประเมินโอกาสการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา  เตาอบ (ใหเหมาะสมกับโหลด)

หรือไม 
 ไมมีเครื่องจักร (ขามไป 2 ขอ) 
 มีเครื่องจักร แตไมมีการวิเคราะห 

 มีการวิเคราะหการเดินเครื่องตัวเปลา 

4.24 องคกรมีการจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการเกิดการเดินเครื่องตัวเปลา เตาอบ           

       (ใหเหมาะสมกับโหลด) หรือไม 
 ไมมีระเบียบปฏิบัติ               มีระเบียบปฏิบัติ 

4.25  พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

 ไมเขาใจ                     มีความเขาใจ   

การวิเคราะห กระบวนการขนสง จัดสง เคล่ือนยาย 

4.26 องคกรมีการวิเคราะหกระบวนการขนสง จัดสง เคลื่อนยายภายในโรงงาน เปนลายลักษณอักษร   
        ครบทุกกระบวนการหรือไม 

 ไมมีการวิเคราะห 

 มีการวิเคราะห แตไมครบทุกกระบวนการ 

 มีการวิเคราะห ครบทุกกระบวนการ 
4.27 มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการควบคุมกระบวนการขนสง จัดสง เคลื่อนยายภายในโรงงาน เปน 
        ลายลักษณอักษร 

ไมมีระเบียบปฏิบัติ                มีระเบียบปฏิบัติ 

4.28 พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติ                 

     การเคลื่อนยายภายในโรงงาน หรือไม 

ไมเขาใจ                    มีความเขาใจ   
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4.29 องคกรไดวิเคราะห กระบวนการขนสง จัดสง ระหวางลูกคา และผูจัดสง (supplier) หรือไม 

ไมมี              มี    

4.30 องคกรไดจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการขนสงระหวางลูกคา และผูจัดสง หรือไม 

             ไมมี              มี    

4.31 พนกังานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติ  

           การเคลื่อนยายภายในโรงงาน หรือไม 

ไมเขาใจ         มีความเขาใจ   

 

การจัดทําและปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติ การใชงานเครื่องจักรอุปกรณ โดยเลือกใชงานเครื่องจักร อุปกรณท่ี

มีประสิทธิภาพสูงกอน 

4.32 องคกรไดวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรในประเภทเดียวกันทุกกลุมเครื่องจักร ระบบสนับสนุนการ 

           ผลิตทุกระบบ หรือไม 

เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 

ไมมีการวัดประสิทธิภาพทุกกลุมเครื่องจักร 

มีการวัดประสิทธิภาพบางกลุมเครื่องจักร 

มีการวัดประสิทธิภาพทุกกลุมเครื่องจักร 

ระบบสนับสนุนการผลิต 

ไมมีการวัดประสิทธิภาพทุกระบบ 

มีการวัดประสิทธิภาพบางระบบ 

มีการวัดประสิทธิภาพทุกระบบ 

4.33 องคกรไดจัดทําวิธีการปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติ การใชงานเครื่องจักรอุปกรณขางตน โดย 

          เลือกใชงานเครื่องจักร อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงกอนหรือไม 

ไมมีการกําหนด ทุกกลุมเครื่องจักร ระบบ 

มีการกําหนด บางกลุมเครื่องจักร ระบบ 

มีการกําหนด ทุกกลุมเครื่องจักร ระบบ 

4.34 พนักงานผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

ไมมี              มี    

 

การวางแผนการใชศักยภาพพลังงาน ระบบสนับสนุนการผลิตใหสอดคลองกับกระบวนการผลิต 
4.35 องคกรไดวิเคราะหศักยภาพพลังงาน และจํานวนเครื่องจักรของระบบสนับสนุนการผลิตท่ีเหมาะสม 
          กับแตละประเภท รุน และปริมาณของผลิตภัณฑ หรือไม 

ไมมี              มี    

4.36 องคกรไดจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการวางแผนการใชระบบสนับสนุนการผลิตใหสอด  
          คลองกับกระบวนการผลิต (ศักยภาพพลังงาน และ จํานวนเครื่องจักร) หรือไม 

ไมมี              มี  
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4.37 พนักงานผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 
ไมมี              มี    

 

การจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณท่ีมีการใชพลังงาน 

4.38 องคกรไดจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการซอมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณท่ีมีการใชพลังงานหรือไม 

             ไมมี              มี    

4.39 องคกรไดมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงเชิงปองกัน สําหรับเครื่องจักร อุปกรณท่ีมีการใชพลังงานหรือไม 

          ไมมี              มี    
4.40 องคกรไดมีการปฏิบัติตามแผนการซอมบํารุง เชิงปองกัน สําหรับเครื่องจักร อุปกรณท่ีมีการใชพลังงาน 

           หรือไม 

ไมมี              มี    

4.41 พนักงานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

ไมมี              มี    

 

การจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการปรับเปล่ียนกระบวนการ การเพ่ิมกําลังผลิต 

4.42 องคกรไดจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การควบคุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือ การเพ่ิม 
           กําลังการผลิต หรือไม 

ไมมี              มี    

4.43 ระเบียบปฏิบัติ ขางตน ไดพิจารณาถึง ความสูญเปลาดานพลังงาน (ศักยภาพพลังงาน ของระบบ 
           สนับสนุน การใชพลังงานเม่ือกําลังการผลิตแปรผัน) หรือไม 

ไมมี              มี    

4.44 พนักงานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 
ไมมี              มี    

4.45 องคกรมีการดําเนินการตาม ขางตน และไดปฏิบัติตามโดยมีตัวอยางการปรับเปลี่ยนกระบวนการ  

           หรือ การเพ่ิมกําลังการผลิต หรือไม 

ไมมี              มี  (กรุณา แนบเอกสารประกอบ) 

การจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการจัดซ้ือ 

4.46 องคกรไดจัดทําและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ การจัดซ้ือเครื่องจักร อุปกรณท่ีมีการใชพลังงานหรือไม 

ไมมี              มี    

4.47 ระเบียบปฏิบัติ ขางตน ไดพิจารณาถึง ตนทุนในการจัดซ้ือ และคาใชจายการใชพลังงาน คาใชจาย 

          ดานอ่ืน ๆ ตลอดอายุการใชงานหรือไม 

ไมมี              มี    

4.48 พนักงานผูรับผิดชอบ การปฏิบัติตาม ระเบียบปฏิบัติขางตน มีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติหรือไม 

ไมมี              มี    
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4.49 องคกรได วิเคราะห กระบวนการขนสง จัดสง เคลื่อนยาย ภายในโรงงาน หรือไม 

ไมมี              มี    
 

บทท่ี 5  การตดิตาม การควบคุม ดัชนีพลังงาน และ คาพลงังานคาดหมาย  
           (Energy Index and Expected Energy Monitoring and Controlling) 
 

การติดตาม การควบคุม ประมาณคาพลังงานไฟฟา โดยรวม 
5.1 องคกร มีการประมาณ คาพลังงาน พลังงานไฟฟา โดยสราง สมการถดถอย (Regression) หรือไม 

ไมมี            มี    
 

 สมการ การใชพลังงาน  ขององคกร คือ..................................................................................... 
    คา R2 (Co-efficient of determinant) = ……………………… 
    คา DF (Degree of Freedom) =………………………………. 
    คา P-value =………………………………. 
 

5.1.1 สัดสวน คาคงท่ี จากสมการพลังงาน  
  คาพลังงาน เฉลี่ย ตอเดือน = ....................................................... 
  สัดสวน คาคงท่ี จากสมการพลังงาน ตอ คาพลังงาน เฉลี่ย  = ........................................... 
 

5.2 องคกร มีการประมาณ คาพลังงาน พลังงานความรอน โดยสราง สมการถดถอย(Regression) หรือไม 
ไมมี              มี    

 

 สมการ การใชพลังงาน  ขององคกร คือ..................................................................................... 
    คา R2 (Co-efficient of determinant) = ……………………… 
    คา DF (Degree of Freedom) =………………………………. 
    คา P-value =………………………………. 
 

5.2.1 สัดสวน คาคงท่ี จากสมการพลังงาน  
  คาพลังงาน เฉลี่ย ตอเดือน = ....................................................... 
  สัดสวน คาคงท่ี จากสมการพลังงาน ตอ คาพลังงาน เฉลี่ย  = ........................................... 

 

5.3 องคกรไดมีการประเมินความผิดปกติ การใชพลังงานหรือไม 
ไมมี             มี    
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เดือน 
ผลผลิต หรือ
ตัวแปรตน 1 

ผลผลิต หรือ
ตัวแปรตน 2 

คาประมาณการ คาจริง ผลตาง หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

5.4   องคกรไดมีการหาสาเหตุ และ ดําเนินการแกไขในกรณี ท่ีพบความผิดปกติการใชพลังงาน 
ไมมี             มี    

 

5.5   การควบคุมพลังงานท่ีมีลักษณะคงท่ี เชน การใชพลังงานในสํานักงาน ฯลฯ  
5.5.1 องคกรไดมีการติดตั้ง มิเตอรตรวจวัด การใชพลังงานคงท่ี ในทุกพ้ืนท่ีหรือทุกระบบหรือไม 

ไมมีการติดตั้งมิเตอรวัด ในทุกพ้ืนท่ีหรือทุกระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอรวัด ในบางพ้ืนท่ีหรือบางระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอรวัด ในทุกพ้ืนท่ีหรือทุกระบบ 

5.5.2 องคกรไดจัดทํา ดัชนีวัดการใชพลังงานคงท่ีหรือไม 
ไมมี             มี    

5.5.3 องคกรไดจัดทํา มาตรฐานการใชพลังงานคงท่ีหรือไม 
ไมมี             มี    

5.5.4 องคกรไดมีการเปรียบเทียบ ผลการใชพลังงาน กับมาตรฐานการใชพลังงานคงท่ีหรือไม 
ไมมี             มี    

5.6  การควบคุมพลังงานท่ีมีลักษณะแปรผัน โดยตรงกับการผลิต  
5.6.1 องคกรได กําหนด  แบงกระบวนการผลิต  วิธีการตรวจวัดผลผลิตของกระบวนการ และติดตั้ง

มิเตอรวัดการใชพลังงานหรือไม 
ไมมี             มี    

5.6.2 องคกรไดตรวจวัดการใชพลังงานเทียบกับผลผลิตของกระบวนการ  หรือดัชนีพลังงานกระบวนการ 
(Process Energy Index ) หรือ สมการถดถอย หรือไม 

ไมมี              มี    
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5.6.3 องคกรไดจัดทํา มาตรฐานการใชพลังงาน หรือ สมการถดถอย เทียบกับผลผลิตของกระบวนการ 
หรือไม 

ไมมี              มี    
5.6.4 องคกรไดมีการเปรียบเทียบ ผลการใชพลังงาน กับมาตรฐานการใชพลังงานเทียบกับผลผลิตของ

กระบวนการ หรือไม 
ไมมี              มี    

5.6.5 องคกรได จัดทําแผนงาน มาตรการ ปรับปรุงการใชพลังงานเทียบกับผลผลิตของกระบวนการ 
หรือไม 

ไมมี              มี    
 

5.7 พลังงานท่ีมีลักษณะแปรผัน กับการผลิตในลักษณะสนับสนุนการผลิต  

5.7.1 องคกรไดติดตั้งมิเตอรวัดการใชพลังงาน ระบบสนับสนุนการผลิต หรือไม 
ไมมีการติดตั้งมิเตอรวัด ในทุกระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอรวัด ในบางระบบ 
มีการติดตั้งมิเตอรวัด ในทุกระบบ 

5.7.2 องคกรไดมีการหาความสัมพันธ (Correlation) ระหวางการใชพลังงานในระบบสนับสนุนการผลิต 
กับ การใชพลังงานของแตละกระบวนการ หรือ ผลผลิตของแตละกระบวนการหรือไม  

ไมมีการหาความสัมพันธ (Correlation) ในทุกระบบ 
มีการหาความสัมพันธ (Correlation)  ในบางระบบ 
มีการหาความสัมพันธ (Correlation)  ในทุกระบบ 

5.7.3 องคกรไดมีการประมาณคา การใชพลังงานคาดหมาย (Expected Energy) ระบบสนับสนุนการผลิต 
หรือไม 

ไมมีการประมาณคา การใชพลังงานคาดหมาย (Expected Energy) ทุกระบบ 
มีการประมาณคา การใชพลังงานคาดหมาย (Expected Energy) บางระบบ 
มีการประมาณคา การใชพลังงานคาดหมาย (Expected Energy) ทุกระบบ 

5.7.4 องคกรได จัดทําแผนงาน มาตรการ ปรับปรุงการใชพลังงานของระบบสนับสนุนการผลิต หรือไม 
ไมมี             มี    

 
 
บทท่ี 6  การทบทวนโดยฝายบริหาร    
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