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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บทนํา
ความเปนมาของคูมือฉบับนี้
คูมื อ พัฒ นาและส ง เสริม ระบบการจัด การพลั ง งานในระดั บ สากล (ISO 50001) สํ า หรับ โรงงานควบคุ ม
และอาคารควบคุ ม ไดพั ฒ นาและจัดทําขึน้ โดยมีวั ต ถุประสงคหลักในการใชเป นคูม ื อเพือ่ ประกอบการฝ กอบรม
และประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานประกอบการที่เปนโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ซึ่งเขารวม
“โครงการสงเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับ
สถานประกอบการซึ่งไดดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550) มาแลวอยางครบถวน เพือ่ ตอยอดสูมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
ซึ่งไดประกาศใหสามารถขอการรับรองระบบไดเมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุน
จาก "กองทุนเพือ่ สงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน" และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใชงานคูมือฉบับนี้
คูมือพัฒนาและสงเสริม ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สําหรับโรงงานควบคุม และ
อาคารควบคุม ไดจัดทําเนื้อหาโดยจัดลําดับหัวขอใหสอดคลองกับลําดับของขอกําหนดในมาตรฐานการจัดการพลังงาน
ISO 50001:2011 เช น 4.3 นโยบายพลั ง งาน จะตรงกั บ ข อ กํ า หนดในมาตรฐาน clause 4.3 Energy Policy
เชนเดียวกัน โดยในเนื้ อหาจะอธิบายความตองการของระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001
อยางครบถวน กอนนําไปขยายความถึงแนวทางในการปฏิบัติงานตามความตองการของขอกําหนดนั้น ๆ และมีตัวอยาง
ในการดํ า เนิ น การพั ฒ นาต อยอดจากการจั ด การพลั ง งานตามกฎหมาย ให ส อดคล อ งกับ ขอกํา หนดในมาตรฐาน
การจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 และมาตรฐานด า นคํ า แนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งได แ ก ISO 50002
ISO 50003 ISO 50004 ISO 50006 และ ISO 50015
การนําคูมือนี้ไปใชงานควรอานและทําความเขาใจเนื้อหาดานความตองการของมาตรฐาน (บทที่ 2) ทั้งหมด
ใหครบถวนรอบหนึ่งกอน ถาทานใดเคยมีความรูความเขาใจในมาตรฐานสากลดานการจัดการอื่น ๆ มากอนหนานี้แลว
เชน มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 หรือมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 สามารถทําความ
เขาใจไดไมยาก อาจเนนการทําความเขาใจเฉพาะ ใน บทที่ 2 บทที่ 4 บทที่ 5 และบทที่ 6 เปนหลักได สวนบทอื่น ๆ
มีความคลายคลึงกับมาตรฐานในระบบการจัดการที่เคยผานมา โดยคูมือฉบับนี้ไดเพิ่มเติมขอแนะนําในการประยุกตใช
ระบบการจั ด การพลัง งานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 รว มกับ ระบบการจั ดการมาตรฐานสากลอื่ น ๆ เช น
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ในบทที่ 8
สําหรับขอแนะนําการเริ่มนําระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ไปประยุกตใชงานใน
องค ก ร ได ก ล า วไว ใ นบทที่ 1 ซึ่ ง หลั ง จากท า นทํ า ความเข า ใจในเนื้ อ หาของข อ กํ า หนดและแนวทางปฏิ บั ติ แ ล ว
ควรเริ่มตนจากการดําเนินการประเมินสถานภาพและชองวาง (Gap) กอนเริ่มการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานสากล ISO 50001 เพื่อใหทราบถึงชองวางในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล
ISO 50001 และการวางแผนดําเนินการ นอกจากนี้แลวเพื่อความเขาใจที่ดีขึ้นในการวางแผนดานพลังงานซึ่งเปนหัวใจ
หลักของระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 จึงไดแสดงกรณีตัวอยางไวอยางครบถวนใน
บทที่ 9 พรอมแสดงวิธี การในการกําหนดขอมู ลฐานพลัง งาน (Energy Baselines) และ ดั ช นี ชี้วั ด สมรรถนะดาน
พลังงาน (Energy Performance Indicator) ที่เหมาะสมในแตละอุตสาหกรรมตามแนวทางของ ISO 50006:2014
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ด ว ยวิ ธี Multiple Regression Analysis โดยใช โ ปรแกรม Excel ส ว นในบทที่ 10 เป น ความรูเพิ่ มเติ ม ในการขอ
การรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และการคิดระยะเวลาในการตรวจสอบรับรอง
ตามแนวทางของ ISO 50003:2014 เพื่ อ เป น แนวทางในการตั ด สิ น ใจขอการรั บ รองระบบการจั ด การพลั ง งาน
ตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ของสถานประกอบการตอไป
ในภาคผนวก จะมีตัวอยางเอกสารของระบบทั้งหมด ตั้งแต คูมือการจัดการพลังงาน (Energy Management
Manual) ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) แบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปน
ใ น ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ ก าร จั ด ก า ร พ ลั ง งา น ต า ม ม า ตร ฐ า น ส า ก ล ISO 5 0 0 0 1 ทั้ ง นี้ เ พื่ อค ว า ม ส ะ ดวก
ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมทานสามารถเขาไป
download ไดที่เว็บไซตของโครงการฯ (http://iso50001.eqs.co.th/) หรือผานเว็บไซตของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (www.dede.go.th)
แผนภาพแสดงโครงสร า งของ “คู มื อ พั ฒ นาและส ง เสริ ม ระบบการจั ด การพลั ง งานมาตรฐานสากล
(ISO 50001) สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม” แบงออกเปน 3 สวนดังนี้

สวนที่ 1
ความเขาใจ
ดานมาตรฐาน
ISO 50001

บทที่ 1 ความสําคัญของระบบการจัดการพลังงาน และแนวทางการพัฒนาการจัดการพลังงาน
สูมาตรฐานสากล ISO 50001
บทที่ 2 ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติ : ขอกําหนดทั่วไป ความรับผิดชอบของฝายบริหาร และนโยบายพลังงาน
(4.1) ขอกําหนดทั่วไป (4.2) ความรับผิดชอบของฝายบริหาร (4.3) นโยบายพลังงาน

บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติ : การวางแผนดานพลังงาน (Energy Planning) (4.4.1) บททั่วไป (4.4.2)

สวนที่ 2
การนําไปปฏิบัติงาน
การพัฒนาสูระบบ
การจัดการพลังงาน
ISO 50001

ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ (4.4.3) การทบทวนดานพลังงาน (4.4.4) ขอมูลฐาน
ดานพลังงาน (4.4.5) ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (4.4.6) วัต ถุป ระสงคดานพลั ง งาน
เปาหมายดานพลังงาน และแผนปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน

บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติ : การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ (Implementation and Operation)
(4.5.1) บททั่วไป (4.5.2) ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก (4.5.3) การสื่อสาร
(4.5.4) การจัดทําเอกสาร (4.5.5) การควบคุมดานปฏิบัติการ (4.5.6) การออกแบบ (4.5.7)
การจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงาน
บทที่ 6 แนวทางปฏิบัติ : การตรวจสอบ (Checking) (4.6.1) การเฝาระวัง การตรวจวัด และการ
วิเคราะห (4.6.2) การประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดดานกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
(4.6.3) การตรวจประเมิ นภายในระบบการจัด การพลังงาน (4.6.4) ความไม เ ปนไปตาม
ขอกําหนด การแกไข การปฏิบัติการแกไข และการปฏิบัติการปองกัน (4.6.5) การควบคุม
บันทึก
บทที่ 7 แนวทางปฏิ บั ติ : การทบทวนการบริ ห าร (Management Review) (4.7.1) บททั่วไป
(4.7.2) ประเด็นนําเขาในการทบทวนการบริหาร (4.7.3) ผลที่ไดจากการทบทวนการบริหาร

บทที่ 8

สวนที่ 3
การประยุกต
ใชงานในองคกร
การขอการรับรองฯ
และกรณีตัวอยาง

การนํ า ระบบการจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 ไปใช ง านร ว มกั บ ระบบการจั ด การ
ตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ ในองคกร (Integrating Management System)
บทที่ 9
กรณีตัวอยางการวางแผนดานพลังงาน และวิธีการวิเคราะหดวย Multiple Regression
บทที่ 10 การขอการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
ภาคผนวก ตัวอยางเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน คูมือการจัดการพลังงาน (Energy Management
Manual) ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) วิธีปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
แบบฟอรมตาง ๆ ที่จําเปนในการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
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รายชื่อคณะทํางาน
คู มื อเล ม นี้ ไดจั ดทํ าขึ้นภายใต “โครงการสงเสริมระบบการจั ดการพลั งงานในระดั บสากล (ISO 50001)”
โดยมีคณะทํางานประกอบดวย
1. นายกิตติพงษ รัตนาพิศุทธิกุล
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร
ดร.พงศพันธุ วรสายัณห
นายนรวัฒน วงศคํา
นางสาวกอแกว แพรกสงฆ
นายวิชาญ นาคทอง
ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
รศ.ดร.เกษม พิพัฒนปญญานุกูล
นายศุภวัชร เมฆบูรณ
นางสาวอังสุมณ ฝกเจริญผล

วิศวกรชํานาญการพิเศษ
สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
19 กรกฎาคม พ.ศ.2560
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สารบัญ
หนา
บทนํา
ความเปนมาของคูมือฉบับนี้
การใชงานคูมือฉบับนี้
รายชื่อคณะทํางาน
บทที่ 1 ความสําคัญของระบบการจัดการพลังงานและแนวทางเบื้องตนในการพัฒนา
มาตรฐานสากล ISO 50001
1.1
1.2
1.3
1.4

ความสําคัญของระบบการจัดการพลังงาน
1-1
ความเขาใจเบื้องตนระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001
1-2
มาตรฐานและคําแนะนําในการปฏิบัติของระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 1-5
1-9
แนวทางเบื้องตนการพัฒนาสูมาตรฐานสากล ISO 50001

บทที่ 2 ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
2.1 บทนิยามและคําจํากัดความ
2.2 ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

2-1
2-5

บทที่ 3 ขอกําหนดทั่วไป ความรับผิดชอบของฝายบริหาร และนโยบายพลังงาน
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.1
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.2

ขอกําหนดทั่วไป (General Requirements)
ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
(Management Responsibility)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.2.1 ผูบริหารสูงสุด (Top Management)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.2.2 ตัวแทนฝายบริหาร (Management Representative)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.3 นโยบายพลังงาน (Energy Policy)

3-1
3-3
3-4
3-5
3-8

บทที่ 4 การวางแผนดานพลังงาน (Energy Planning)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.4.2 ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
(Legal Requirements and Other Requirements)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.4.3 การทบทวนดานพลังงาน (Energy Review)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.4.4 ขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baseline (s))
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน
(Energy Performance Indicators)

4-1
4-2
4-4
4-11
4-14
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หนา
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.4.6 วัตถุประสงคดา นพลังงาน เปาหมายดานพลังงาน
และแผนปฏิบัติดา นการจัดการพลังงาน
(Energy Objectives, Energy Targets and Energy
Management Action Plans)

4-21

บทที่ 5 การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ (Implementation and Operation)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.5.1 บททั่วไป (General)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.5.2 ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก
(Competence, Training and Awareness)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.5.3 การสื่อสาร (Communication)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.5.4 ระบบเอกสารและการควบคุมเอกสาร
(Document Control)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.5.5 การควบคุมดานปฏิบัติการ (Operational Control)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.5.6 การออกแบบ (Design)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.5.7 การจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ
และพลังงาน
(Procurement of Energy Services, Products,
Equipment and Energy)

5-1
5-2
5-3
5-4
5-15
5-17

5-17

บทที่ 6 การตรวจสอบ (Checking)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.6.1 การเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห
(Monitoring, Measurement and Analysis)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.6.2 การประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดดานกฎหมาย
และขอกําหนดอื่นๆ
(Evaluation of Compliance with Legal
Requirements and Other Requirements)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.6.3 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน
(Internal Audit of the EnMS)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.6.4 ความไมเปนไปตามขอกําหนด การแกไข
การปฏิบัติการแกไข และการปฏิบัติการปองกัน
(Nonconformities, Correction, Corrective and
Preventive Action)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.6.5 การควบคุมบันทึก (Control of Records)

6-2

6-6
6-6

6-7
6-8

ก-2

inner 50001

( -1)new1-8.indd 2

20/7/2560 13:51:09

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

หนา
บทที่ 7 การทบทวนการบริหาร (Management Review)
แนวทางการปฏิบัตติ ามขอกําหนด 4.7

การทบทวนการบริหาร
(Management Review)

7-1

บทที่ 8 การนําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ไปใชงานรวมกับระบบการจัดการตาม
มาตรฐานสากลอื่น ๆ ในองคกร (Integrating Management System)
8.1
8.2
8.3
8.4

ประโยชนของการ Integrate ระบบการจัดการ
แนวทางในการพิจารณา Integrate ระบบการจัดการ
ขอควรตระหนักในการ Integrate ระบบการจัดการ
แนวทางการ Integrate ระบบ ISO 50001:2011 กับ ISO 9001:2015 และ
ISO 14001:2015

8-1
8-1
8-2
8-5

บทที่ 9 กรณีตัวอยางการวางแผนดานพลังงาน และการจัดทํา Energy Performance Indicators
9.1
9.2
9.3

การวางแผนดานพลังงาน กรณีตัวอยางสําหรับโรงงานควบคุม
การวางแผนดานพลังงาน กรณีตัวอยางสําหรับอาคารควบคุม
วิธีการใชงานโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห Multiple Linear Regression

9-3
9-22
9-43

บทที่ 10 การขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
10.1 การขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
10.2 การประเมินระยะเวลาในการตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

10-1
10-3

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก.
ก.1 ตัวอยาง “คูมือการจัดการพลังงาน”
ภาคผนวก ข.
ข.1 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติ “เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ”
ข.2 ตัวอยาง “ทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน”
ข.3 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติ “เรื่องการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน”
ภาคผนวก ค.
ค.1
ค.2
ค.3
ค.4
ค.5
ค.6
ค.7

ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน (OJT)”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการสื่อสาร”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการควบคุมเอกสาร”
ตัวอยาง วิธีปฏิบัติงาน “เรื่องวิธีการจัดทําเอกสาร”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการควบคุมดานปฏิบัติการ”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการออกแบบ”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการจัดซื้อดานพลังงาน”
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หนา
ภาคผนวก ง.
ง.1
ง.2
ง.3
ง.4
ง.5
ง.6

ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห“
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการตรวจประเมินภายใน”
ตัวอยาง “แบบฟอรมในการตรวจประเมินภายใน”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการปฏิบัติ การแกไข และการปฏิบัติการปองกัน”
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องควบคุมบันทึก”

ภาคผนวก จ.
จ.1 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบตั ิงาน “เรื่องการทบทวนการบริหาร”

เอกสารอางอิง
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รายการตาราง
หนา

ตาราง
1-1 การเปรียบเทียบขอกําหนดของการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
ISO 50001
1-2 ตารางประเมินสถานภาพและชองวาง (Gap Analysis) กอนเริ่มการพัฒนาการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
4-1 การชี้บงตัวแปรและบุคลากรที่มผี ลตอการใชพลังงานที่มีนยั สําคัญ
4-2 เกณฑในการชี้บงโอกาสในการปรับปรุงดานสมรรถนะดานพลังงาน
4-3 การแบงขอบเขตของ EnPI 3 ระดับ
4-4 ตัวอยางของปจจัยคงที่ที่มีศักยภาพ
4-5 ตัวอยางการกําหนด EnPI และการนําไปใชประโยชน-คาพลังงานจากการวัด
(Measured Energy Value)
4-6 ตัวอยางการกําหนด EnPI และการนําไปใชประโยชน-อัตราสวนของคาจากการวัด
(Ratio of Measured Valve)
4-7 ตัวอยางการกําหนด EnPI และการนําไปใชประโยชน- โมเดลทางสถิติ (Statistical model)
4-8 ตัวอยางการกําหนด EnPI และการนําไปใชประโยชน- โมเดลทางวิศวกรรมศาสตร
(Engineering Model)
4-9 เกณฑในการจัดลําดับมาตรการอนุรักษพลังงานและการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน
5-1 สรุปการจัดทําเปนเอกสารตามระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001
5-2 การเปรียบเทียบดานเอกสารและบันทึกของการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับ
ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001
6-1 แผนการเฝาระวังคุณลักษณะทีส่ ําคัญดานพลังงาน
6-2 แผนการตรวจวัด และการวิเคราะหดานพลังงาน
8-1 สรุปหัวขอที่สามารถพิจารณา Integrate ระบบการจัดการเขาดวยกันทั้ง 4 ระบบ
8-2 สรุปหัวขอที่สามารถพิจารณา Integrate ระบบ ISO 50001:2011 รวมกับ
ระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
9-1 แหลงจายพลังงานไฟฟาของบริษัทฯ
9-2 แหลงจายพลังงานความรอนและการใชพลังงานความรอนของบริษัทฯ
9-3 การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานไฟฟา (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
9-4 การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานความรอน (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานความรอน
9-5 การชี้บงตัวแปรที่เกี่ยวของและบุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลตอปริมาณการใชพลังงานของ SEU
9-6 ตัวอยางของการประเมินสมรรถนะพลังงานในปจจุบนั
9-7 ผลการประมาณการใชพลังงานในอนาคต (7 เดือน จนถึงสิ้นป)
9-8 เกณฑที่ใชในการบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
9-9 ผลการประเมินเพื่อบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

1-5
1-8
4-9
4-10
4-14
4-17
4-17
4-18
4-18
4-19
4-22
5-6
5-9
6-3
6-4
8-3
8-6
9-4
9-4
9-7
9-8
9-10
9-12
9-13
9-13
9-14
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ตาราง
9-10
9-11
9-12
9-13
9-14
9-15
9-16
9-17
9-18
9-19
9-20
9-21
9-22
9-23
9-24
9-25
9-26
9-27
9-28
9-29
9-30
9-31
9-32
9-33
10-1
10-2
10-3
10-4

หนา

แสดงการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของและชี้บง EnPI
ตารางสรุปผลการบงชี้ EnPIs และการกําหนด EnBs และการวัดสมรรถนะพลังงาน
วัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน ประจําป 2560
เกณฑในการคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
แผนการปฏิบัติงานมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน
แหลงจายพลังงานไฟฟาของอาคารสํานักงาน
แหลงจายพลังงานความรอนและการใชพลังงานความรอนของอาคารสํานักงาน
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและปจจัยที่เกี่ยวของ ตอปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของอาคารสํานักงาน
(รายเดือน)
ผลการวิเคราะห ความสัมพันธของปริมาณการใชพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของดวย
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานไฟฟา (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของอาคาร
สํานักงาน
การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานความรอน (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานความรอน
ของอาคารสํานักงาน
การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานรวม (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานรวม
ของอาคารสํานักงาน
การชี้บงตัวแปรที่เกี่ยวของและบุคลากรที่มีผลตอการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
ผลการประเมินสมรรถนะพลังงานในปจจุบนั ของ SEU
ผลการประมาณการใชพลังงานในอนาคต (6 เดือน จนถึงสิ้นป)
เกณฑที่ใชในการบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
ผลการประเมินเพื่อบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของและชีบ้ ง EnPI
ตารางสรุปผลการบงชี้ EnPIs และการกําหนด EnBs และการวัดสมรรถนะพลังงาน
วัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน ประจําป 2560
เกณฑในการคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
แผนการปฏิบัติงานมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน
แฟคเตอรที่ใชพิจารณาในการคํานวณคาความซับซอน (Complexity)
ระดับของความซับซอนของระบบการจัดการพลังงาน (Level of the EnMS Complexity)
จํานวนระยะเวลานอยทีส่ ุด (man-days) ในการตรวจรับรองในครั้งแรก (Initial Certification)
แสดงจํานวนระยะเวลานอยที่สดุ (man-days) ในการตรวจรายป (Surveillance Audits)
และการตรวจรับรองรอบใหม (Recertification Audit)
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รายการรูปประกอบ
รูป
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-1
2-2
3-1
3-2
4-1
4-2
4-3
4-4

4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
5-1
5-2
5-3
6-1
9-1
9-2
9-3

หนา
แนวโนมของการลดตนทุนดานพลังงานหลังจากจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
แสดงขอกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
กระบวนการของการตรวจประเมินดานพลังงาน (Energy Audit Process Flow Diagram)
แนวคิดของ Measuring Energy Performance Using Energy Baselines (EnB) and Energy
Performance Indicators (EnPI)
กระบวนการ General Principles and Guidance Measurement and Verification of Energy
Performance of Organizations
ความสัมพันธและขอบเขตการใชงานของมาตรฐานดานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
แนวคิดของสมรรถนะดานพลังงาน
แผนภาพกระบวนการของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
แผนภาพแสดงความตองการของขอกําหนด 4.1 (ขอกําหนดทั่วไป)
แผนภาพแสดงความตองการของขอกําหนด 4.2
(ความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management Responsibility))
แผนภาพแสดงกระบวนการวางแผนดานพลังงาน
แผนภาพแสดงการดําเนินการตามขอกําหนด 4.4.2
(ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ (Legal Requirements and Other Requirements))
แผนภาพแสดงการดําเนินการตาม ขอกําหนด 4.4.3
(การทบทวนดานพลังงาน (Energy Review))
กราฟความสัมพันธระหวางผลผลิตและพลังงานไฟฟาและแสดงสมการถดถอยเชิงเสน
(Simple Linear Regression)
กราฟของสัดสวนการใชพลังงานรวมขององคกร
กราฟพาเรโตของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ความสัมพันธระหวาง EnPI EnB และเปาหมายดานพลังงาน
การแบงขอบเขตของ EnPI 3 ระดับ
แผนภาพการใชพลังงาน (Energy map)
ความสัมพันธระหวางตัวแปรกับระดับความสําคัญของตัวแปรตอปริมาณการใชพลังงาน
ความสัมพันธของกระบวนการวางแผนดานพลังงานกับการนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ
การสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร
โครงสรางของระบบเอกสารของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
แผนภาพแสดงกระบวนในการตรวจสอบ (Checking)
ขั้นตอนปฏิบัติในการวางแผนดานพลังงาน
กระบวนการผลิตชิน้ สวนยานยนต (พลาสติก)
กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
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รูป

หนา

กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานความรอน
กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานรวม
กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานความรอน
กราฟพาเรโตบงชี้ SEU ของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
กราฟพาเรโตบงชี้ SEUของปริมาณการใชพลังงานความรอน
แหลงการใชพลังงานและกระบวนการใชพลังงานของอาคารสํานักงาน
กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานความรอนของอาคารสํานักงาน
กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานรวมของอาคารสํานักงาน
กราฟพาเรโตของปริมาณการใชพลังงานรวม
ขั้นตอนการเปดใชงาน Data Analysis
ผลของการเปดใชงาน Data Analysis
การเลือกใชงาน Regression Analysis
การปอนขอมูลในการวิเคราะห Multiple Linear Regression
การเลือกแสดงผลของการวิเคราะห Multiple Linear Regression
การเลือกแสดงผลของ Residuals
การวิเคราะห Multiple Linear Regression
ผลจากการวิเคราะห Multiple Linear Regression
การนําสมการที่ไดจากการวิเคราะห Multiple Linear Regression ไปคํานวณหา
ปริมาณการใชพลังงานที่เกิดขึ้นในแตละเดือนจากตัวแปรที่เกี่ยวของ 2 ตัวแปร
10-1 แผนผังความสัมพันธระหวางหนวยรับรองระบบงานกับหนวยงาน
10-2 แผนผังกระบวนการการตรวจเพื่อขอการรับรอง ISO 50001
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1

บทที่ 1
ความสําคัญของระบบการจัดการพลังงาน
และแนวทางเบื้องตนในการพัฒนา
มาตรฐานสากล ISO 50001
1.1

ความสําคัญของระบบการจัดการพลังงาน

สภาวะการณในปจจุบันของโลกและของประเทศไทย ปญหาดานพลังงานและปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเปนปญหาที่สําคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยพลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเปนปจจัยพื้นฐานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ อยางไรก็ตามการ
ใชพลังงานไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและเปนตนเหตุหลักของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก โดยที่ผานมาพบวาผูประกอบการสวนใหญมุงเนนการปรับปรุงดา นเทคนิคและการนําเทคโนโลยีเขามาใช แตยัง
ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน กลาวคือ ขาดกลไกการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และไมมีกลยุทธด านแผนการจัด
การพลังงานที่ชัดเจน ทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ ไมมากนัก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) ซึ่งรับผิดชอบในการกํากับดูแลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ไดเล็งเห็นความสําคัญในปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินการดานการ
อนุรักษพลังงานใหทันสมัย และสอดรับกับแนวทางในการจัดการพลังงานที่ใหความสําคัญในการสรางกลไกในการ
ปรับปรุงดานพลังงานอยางตอเนื่อง จึงไดออกพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
โดยมุงเนนในการดําเนินการจัดการพลังงาน ซึ่งกําหนดเปนแนวทางในการจัดทํา การจัดการพลังงานในกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
โดยกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 ไดกําหนดขั้นตอนในดําเนินการจัดการพลังงานเอาไวสําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
เป น วงรอบ 8 ขั้ น ตอน ซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น พื้ น ฐานขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานที่ ส ามารถพั ฒ นา
ไปสูระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) ซึ่งไดมีการประกาศออกมาอยางเปนทางการแลว
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 ดังนั้นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 จึงถือเปนกุญแจสําคัญ
อี กด า นหนึ่ ง ในการผลั กดั น ให เ กิด กระบวนการในการปรับ ปรุง ด า นพลั ง งานอย า งต อ เนื่ อง โดยอาศั ย หลั ก การ
“การดําเนินงานอยางเปนระบบ” ตามหลัก P-D-C-A ที่คํานึงถึงการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานอยางตอเนื่อง
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ทําใหบุคลากรคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิ ภาพอยางเปนระบบ
ซึ่งนอกจากจะทําใหสถานประกอบการลดตนทุนดานพลังงานในระยะยาวแลว (ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 1-1) ยังชวย
ลดขอกีดกันทางการคาจากนโยบายดานพลังงานในแถบประเทศทางยุโรป และสงผลโดยตรงตอการลดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเกิดจากภาวะโลกรอนซึ่งเปนภัยคุกคามตอมนุษยชาติในปจจุบันไดอีกทางหนึ่ง
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รูปที่ 1-1 แนวโนมของการลดตนทุนดานพลังงานหลังจากจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
Source: DIN EN 16001: Energy Management Systems in Practice, A Guide for Companies and Organizations.
German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

1.2

ความเขาใจเบื้องตนระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001

1.2.1 ISO คืออะไร
ISO เป น ชื่ อเรีย กโดยย อ ขององค ก รระหว า ง
ป ร ะ เ ท ศ ว า ด ว ย ก า ร ม า ต ร ฐ า น ( International
Organization for Standardization) ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ป
ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) โดยมี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู ที่
นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด วัตถุประสงคของ
ISO คื อ เพื่ อ ส ง เสริ ม การกํ า หนดมาตรฐานระหว า ง
ประเทศ และกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และขจัดขอโตแยง รวมถึงการ
กีดกันทางการคาระหวางประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ ในด า นวิ ช าการ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ดังนั้นถาบริษัทหรือองคกร

ใดไดรับมาตรฐาน ISO นั่นหมายความวา สินคา บริการ
หรือระบบการจัดการตาง ๆ ขององคกรนั้น เปนไปตาม
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล สวนมาตรฐาน
ที่องคกรนี้ออกมา ใชชื่อนําหนาวา ISO เชน ISO 9001
เปนมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 14001 เปน
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ ISO 50001
คือ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน สวนเลขตอทาย
จะเปน ป ค.ศ. ที่ประกาศใช เชน ISO 50001:2011 คือ
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ที่ประกาศใชในป
ค.ศ.2011 (วันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2011)
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1

1.2.2 การนํามาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ไปใช
กํ า หนดเกณฑ ข องสมรรถนะที่ เ ฉพาะเจาะจงในด า น
พลังงาน และไดถูกออกแบบให ใช มาตรฐานนี้ ได อย า ง
เป น อิ ส ระแต ก็ สามารถนําไปใชได ในแนวทางเดี ยวกั น
หรื อ บู ร ณาการกั บ ระบบการจั ด การอื่ น ๆ ได เช น
ISO 9001 ISO 14001 เปนตน
ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
ISO 50001 ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของระบบเอกสาร
เชนเดียวกับมาตรฐานอื่น ๆ กลาวคือองคกรตองกําหนด
และจั ด ทํ า นํ า ไปปฏิ บั ติ และคงรักษาไว โดยเอกสาร
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับระบบประกอบดวย คูมือระบบ
การจัดการพลังงาน (Energy Management Manual)
ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) วิธีปฏิบัติงาน
(Work Instruction) และฟอร ม (Form) ต า ง ๆ ที่ ใ ช
บันทึกกิจกรรมของระบบการจัดการพลังงาน

สํ า หรั บ มาตรฐานระบบการจั ด การพลั ง งาน
ISO 50001 ฉบับนี้ระบุขอกําหนดสําหรับองคกรในการ
จัดทํา นําไปปฏิบัติ คงรักษาไว และปรับปรุงระบบการ
จัดการพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรสามารถ
ดําเนินการอยางเปนระบบในการปรับปรุงสมรรถนะดาน
พลังงาน ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน ลักษณะ
การใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงาน ขอกําหนด
ของมาตรฐานสากลฉบับนี้ประยุกตเขากับลักษณะการใช
และปริ ม าณการใช พ ลั ง งาน รวมถึ ง การตรวจวั ด
การจัดทําเอกสารและการรายงาน การออกแบบและ
การปฏิบัติการจัดซื้ออุปกรณที่ใชพลังงาน กระบวนการ
ระบบ และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สมรรถนะด า น
พลังงาน ครอบคลุมถึงปจจั ยทั้ง หมดที่มีผลกระทบต อ
สมรรถนะด า นพลั ง งานซึ่ ง สามารถเฝ า ติ ด ตามและ
ควบคุมดูแลไดโดยองคกร แตมาตรฐานสากลฉบับนี้ไมได

1.2.3 ขอกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
ในที่นี้ขอสรุปขอกําหนดมาตรฐานระบบการจัด
การพลั ง งาน ISO 50001 ให พ อเข า ใจโดยสั ง เขป
ส ว นรายละเอี ย ดของขอกํา หนดจะแสดงไว ใ นบทที่ 2
ซึ่ ง ได แ บ ง ข อ กํ า หนดออกเป น 4 ส ว นหลั ก ตามวงล อ

P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ดั ง แสดงในรูปที่ 1-2
และได แ สดงการเปรี ย บเที ย บกั บ ข อ กํ า หนดของ
การจั ด การพลั ง งานตามกฎหมายกับ มาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน ISO 50001 ในตารางที่ 1-1

4.1 ขอกําหนดทั่วไป
4.2 ความรับผิดชอบของผูบริหาร

4.3 นโยบายพลังงาน
4.4 การวางแผนดานพลังงาน
4.5 การนําไปปฏิบัติ และการดําเนินการ

4.6 การตรวจ
4.7 การทบทวนการบริหาร
รูปที่ 1-2 ขอกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
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โดยสรุ ป มาตรฐานระบบการจั ด การพลั ง งาน
ISO 50001 กําหนดใหมีการระบุขอบเขต (Boundary)
แ ล ะ ข อ บ ข า ย ( Scope) ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ
การจัดการพลังงานใหเหมาะสมกับองคกร โดยผูบริหาร
ระดับสูง จะประกาศแตงตั้งผูแทนฝายบริหาร (Energy
Management Representative; EnMR) และ EnMR
1)

2)

3)

4)

จะสรรหาคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเพื่อรวม
ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
จากนั้ น องค ก รต อ งจั ด ให มี ก ารวางแผนพลั ง งาน
การปฏิ บั ติ การตรวจสอบ และการทบทวน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

การวางแผนพลังงาน (PLAN) โดยการวัดและวิเคราะหขอมูลการใชพลังงานเพื่อบงชี้ ลักษณะ
การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use; SEU) ขององคกร และกําหนดขอมูลฐาน
ดานพลังงาน (Energy Baseline; EnB) ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (Energy Performance
Indicators; EnPI) และสมรรถนะดานพลังงานในปจจุบันของกระบวนการ หรือเครื่องจักรหลักใน
พื้ น ที่ ข องลั ก ษณะการใช พ ลั ง งานที่ มี นั ย สํ า คั ญ นั้ น เพื่ อ ชี้ บ ง โอกาสในการปรั บ ปรุ ง สมรรถนะ
ดานพลังงานขององคกร โดยกําหนดเปนวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนปฏบัติการดานพลังงาน
ใหสอดคลองกับนโยบายพลังงาน กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติ (DO) คือการดําเนินการตามแผนปฏิบัติดานพลังงาน ซึ่งครอบคุลมถึงการดําเนินการ
ดานอื่น ๆ ที่จะทําใหระบบการจัดการพลังงานมีความยั่งยืน ดังนี้
x ดานความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนักดานพลังงานของบุคลากรในองค กร
(Competence Training and Awareness)
x ดานการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร (Communication)
x ดานระบบเอกสาร (Documentation) ซึ่งตองดําเนินการจัดทําเอกสารใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดและการควบคุมเอกสาร
x ด า นการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน (Operational Control) และการบํ า รุ ง รั ก ษา เฉพาะ
กระบวนการหรือเครื่องจักรที่มีนัยสําคัญและมีผลกระทบตอ สมรรถนะดานพลังงาน ถามี
ความจํ า เป น ก็ ค วรกํ า หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ( Work Instruction ;WI หรื อ Standard
Operating Procedure; SOP) ของแตละอุปกรณ เชน วิธีปฏิบัติงานการเริ่มเดินหมอไอน้ํา
เปนตน
x ด า นการออกแบบและการจั ด ซื้อ สํ า หรับ กระบวนการ เครื่อ งจั กรที่ มี นั ย สํ า คั ญ และมี
ผลกระทบตอสมรรถนะดานพลังงาน รวมถึงการบริการดานพลังงาน
การตรวจสอบ (CHECK) เปนกระบวนการในการตรวจติดตามและเฝาระวัง เพื่อใหมีความเชื่อมั่น
ไดวาระบบการจัดการพลังงานขององคกรยังคงอยูและมีสมรรถนะดานพลังงานที่ดี โดยการกําหนด
แผนในการเฝาระวังและการตรวจติดตามตัวแปรสําคัญที่มีผลตอสมรรถนะดานพลังงาน การตรวจ
ติดตามความสัมฤทธิ์ผลของวัต ถุประสงคและเปาหมายดานพลังงานโดยการวัด และเครื่องมือวัด
ที่ ใ ช ต อ งมี ค วามเที่ ย งตรง การตรวจสอบยั ง รวมถึ ง การตรว จประเมิ น ภายในของระบบ
การจัดการพลังงาน (Internal Audit) ที่ตองทําทุกป หากพบขอบกพรองหรือแนวโนมที่จะเกิด
ขอบกพรองตองดําเนินการแกไข การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
การทบทวน (ACT) องคกรตองดําเนินการทบทวนการบริหารโดยผูบริหารระดับสูง ทุกป เพื่อให
มั่ น ใจได ว า ระบบการจั ด การพลั ง งานยั ง คงอยู และมี การปรับ ปรุง และพั ฒ นาได อย า งต อเนื่ อง
ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ ดานของระบบการจัดการพลังงาน
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รูปที่ 1-3 กระบวนการของการตรวจประเมินดานพลังงาน (Energy Audit Process Flow Diagram)
2) International Standard ISO 50003 ( First edition 2014. 10. 15) Energy Management
Systems — Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Energy
Management Systems มาตฐานที่เปนขอกําหนดและความตองการสําหรับผูใหการรับรอง (Certify
Body) ใชในการดําเนินการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง สําหรับองคกรที่ดําเนินการจัดทําระบบ
การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011
3) International Standard ISO 50004 ( First edition 2014. 12. 15) Energy Management
Systems — Guidance for the Implementation Maintenance and Improvement of an
Energy Management System มาตฐานที่เปนขอแนะนํา สําหรับองคกรในการจัดทํา นําไปปฏิบัติ
คงรักษาไว และการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน พรอมตัวอยางในการนําไปใชงานใหถูกตอง
4) International Standard ISO 50006 ( First edition 2014. 12. 15) Energy Management
Systems — Measuring Energy Performance Using Energy Baselines ( EnB) and Energy
Performance Indicators (EnPI) — General Principles and Guidance Management System
มาตฐานที่เปนขอแนะนํา สําหรับองคกรในการวัดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะดานพลังงาน โดยใช
ขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baselines) และตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (Energy Performance
Indicators) สําหรับระบบการจัดการพลังงาน แนวคิดของ Measuring Energy Performance Using
Energy Baselines (EnB) and Energy Performance Indicators (EnPI) แสดงดังรูปที่ 1-4
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1

รูปที่ 1-4 แนวคิดของ Measuring Energy Performance Using Energy Baselines (EnB) and Energy
Performance Indicators (EnPI)
5) International Standard ISO 50015 ( First edition 2014. 12. 15) Energy Management
Systems — Measurement and Verification of Energy Performance of Organizations —
General Principles and Guidance Management System มาตรฐานว า ด ว ยหลั ก การทั่ ว ไปและ
ขอแนะนําสําหรับระบบการจัดการพลังงาน ในการวัดผลและยืนยันผลการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะ
ดานพลังงานขององคกร ขั้นตอนของกระบวนการนี้มีความสัมพันธกัน ดังแสดงในรูปที่ 1-5

รูปที่ 1-5 กระบวนการ General Principles and Guidance Measurement and Verification of Energy
Performance of Organizations

ทั้งนี้มาตรฐานดานระบบการจัดการพลังงานที่ไดประกาศใหนําไปใชงานในลักษณะขอแนะนํา(Guidance)
กับโครงสรางหลักของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 แสดงความสัมพันธและขอบเขตการใชงานของ
มาตรฐานดานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ดังรูปที่ 1-6
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ISO 50001
Energy Management Systems Requirements with Guidance for use

Use for Energy Review

ISO 50004 EnMS
systems — Guidance
for the
implementation,
maintenance and
improvement of an
Energy
management
system

Energy Planning

ISO 50002 Energy Audit

Implementation
and Operation

ISO 50006 EnMSMeasuring energy
performance using EnB

Checking

ISO 50015 EnMS- M&V
of Organizational Energy
Performance

Improvement

ISO 50003 EnMS- bodies
providing audit and
certification

รูปที่ 1-6 ความสัมพันธและขอบเขตการใชงานของมาตรฐานดานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
ความสั ม พั น ธ ข องมาตรฐานด า นระบบการจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 ซึ่ ง เป น ข อ กํ า หนดหลั ก
กั บ มาตรฐานการจั ด การพลั ง งาน ISO 50004 และ ISO 50006 ซึ่ ง เป น ข อ แนะนํ า แสดงดั ง รู ป ที่ 1-6 จะเห็ น
ได ว า มาตรฐานการจั ด การพลั ง งาน ISO 50004 จะมี ข อบเขตของคํ า แนะนํ า ครอบคลุ ม กระบวนการในการจั ด
ก า ร พ ลั ง ง า น ทั้ ง ร ะ บ บ ( Plan- Energy planning, Do- Implementation and Operation, Check, ActImprovement) นั่นหมายถึงวา มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50004 คือคําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับ
สถานประกอบการที่จะนําระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 ไปใชในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
และมีความคงอยูตลอดไป สวนมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50006 นั้นเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการพลังงาน
เฉพาะในสวนของกระบวนการวางแผนดานพลังงาน (Energy Planning) เทานั้น
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1.4

1

แนวทางเบื้องตนการพัฒนาสูมาตรฐานสากล ISO 50001
ISO 50001 มีรูปแบบที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน และ
ง า ยต อ ผู นํ า ไปวางแผนในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในการ
ดําเนินการจะเสมือนเปนการทบทวนความเขาใจและ
ความพร อ มของคณะทํ า งานไปพร อ มกั น โดยแบบ
ประเมิ น แสดงอยู ใ น ตารางที่ 1-2 การประเมิ น แบ ง
ออกเป น 2 ส ว น คื อ การประเมิ น สถานภาพการ
ดําเนินการจัดการพลังงานตาม พรบ.การสงเสริมการ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 และการ
ประเมิ น ช อ งว า ง (Gap) และสิ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ
การพัฒนาการจัดการพลังงานตามกฎหมายไปสูระบบ
มาตรฐานการจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 โดยมี แ นว
ทางการประเมินดังนี้

ในที่นี้จะกลาวถึงการพิจารณาแนวทางในการ
พั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานสู ม าตรฐานสากล
ISO 50001 โดยเริ่มตนจากการประเมินสถานภาพและ
ชองวาง (Gap) กอนเริ่มการพัฒนาการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายสู ISO 50001 เพื่อจะไดทราบสถานภาพ
เริ่ ม ต น ก อ นการดํ า เนิ น การจั ดทํ า ระบบการจั ด
การพลังงานตามมาตรฐานสากล
การประเมิ น สถานภาพและช อ งว า ง (Gap)
ก อ นเริ่ ม การพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานเป น
กระบวนการที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากขอกําหนดโดยทั่ ว ไป
เพื่อใหการทํางานในการพัฒนาการจัดการพลังงานตาม
กฎหมายไปสู ร ะบบมาตรฐานการจั ด การพลั ง งาน

1.4.1 แนวทางการประเมินสถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงานตาม พรบ. การสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
การประเมิ น ในขั้ น ตอนนี้ เ ป น การประเมิ น
สถานภาพของการดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานตาม
กฎหมายในอดีตที่ผานมาขององคกร (โรงงานควบคุม
และอาคารควบคุ ม ) ว า มี ค วามครบถ ว นแล ว หรื อ ไม
โดยเป น การประเมิ น ตามขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การจั ด
การพลังงานตามกฎหมายทั้ง 8 ขั้นตอน โดยผูประเมิน
ควรเปนผูบริหารที่เกี่ยวของโดยตรงในการดําเนินการจัด
การพลั ง งาน เช น ประธานคณะทํ า งานด า นการจั ด

การพลังงาน เปนตน วิธีการประเมินดําเนินการโดยให
ผู ป ระเมิ น ทํ า เครื่ อ งหมายในช อ งที่ ต รงกั บ การปฏิ บั ติ
ในแตละรายการที่แสดงในตารางที่ 1-2 ซึ่งหากขั้นตอน
ใดปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งครบถ ว นให ทํ า เครื่ อ งหมายในช อ ง
“มีและครบถวน” หากขั้นตอนใดไมไดปฏิบัติหรือปฏิบัติ
แลวแตไมครบถวน หรือไมถูกตองใหทําเครื่องหมายใน
ชอง “ไมมี”

มีและครบถวน

ไมมี
การพลังงาน ISO 50001 ไมมากนัก ในทางกลับกันหาก
พบวาผลการประเมินยัง “ไมมี” เปนสวนใหญ องคกรคง
ตองกลับไปพัฒนาการจัดการพลังงานตามกฎหมายใหมี
ความครบถวนกอน จึงจะคอยเริ่มการพัฒนาไปสูระบบ
มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001

การประเมินเช นนี้เพื่อแสดงใหเห็ นว าในการ
ดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานตามกฎหมาย จะต อ ง
ดํ า เนิ น การใหม ใ นเรื่ อ งใดบ า งเพื่ อ ให ค รบถ ว นและ
สมบู ร ณ หากพบว า การดํ า เนิ น การตามกฎหมาย
“มีและครบถวน” เปนสวนใหญ ก็แสดงวาชองวางใน
ก า ร ดํ า เ นิ นพั ฒ นาไปสู ร ะ บ บ มา ตร ฐ า นการจั ด
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1.4.2 การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนาการจัดการพลังงาน
สูระบบ ISO 50001
การประเมิ น ในขั้ น ตอนนี้ เ ป น การประเมิ น
ช อ งว า ง (Gap) และสิ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ การ
พั ฒ นาการจั ด การพลั ง งานตามกฎหมายไปสู ร ะบบ
ISO 50001 โดยผู ป ระเมิ น ต อ งอ า นและทบทวน
ขอกําหนดในมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001
ใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน พรอมทั้งไดประเมินและ
ทําความเขาใจผลของการประเมินสถานภาพของการ
ดําเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ในหัวขอ 1.3.1
แล ว จึ ง เริ่ ม ประเมิ น ช อ งว า ง (Gap) ได การประเมิ น
ดําเนินการโดยใหผูประเมินทําเครื่องหมายในชองที่ตรง
กับการปฏิบัติในแตละรายการที่แสดงในตารางที่ 1-2
ซึ่ ง หากขั้น ตอนใดสามารถนําเอาเอกสาร ขอ มู ล หรือ

ครบถวน

ตารางบันทึกตาง ๆ ในการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
มาใชดวยกันไดใหทํา เครื่องหมายในช อง “ครบถว น”
หากขั้นตอนใดสามารถนําเอาเอกสาร ขอมูลหรือตาราง
บันทึกตาง ๆ ที่เคยมีในมาตรฐานระบบการจัดการอื่น ๆ
เชน ISO 9001 หรือ ISO 14001 ที่องคกรเคยไดรับการ
รับรองมาแลว และสามารถนํามาใชดวยกันไดแตอาจ
ตองปรับปรุงบางสวนใหสอดคลองกับมาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน ISO 50001 ก็ใหทําเครื่องหมายใน
ชอง “มีบางสวนและตองปรับปรุง ” หากขั้นตอนใดไม
เคยมีเอกสารหรือไมเคยปฏิบัติมากอนใหทําเครื่องหมาย
ในชอง “จัดทําใหม”

มีบางสวนและตองปรับปรุง

ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ช น นี้ จ ะ ทํ า ใ ห ผู ป ร ะ เ มิ น
หรื อ องค ก รเห็ น ว า ช อ งว า ง (Gap) ในการดํ า เนิ น การ
พัฒนาการจัดการพลังงานตามกฎหมายไปสูมาตรฐาน
ระบบการจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 ว า มี ม ากน อ ย
เพียงใด หากพบวาผลการประเมินอยูในชอง “ครบถวน”
และ “มี บ างส ว นและต อ งปรั บ ปรุ ง ” เป น ส ว นใหญ
ก็แสดงวาชองวางในการดําเนิน การพัฒนาสูมาตรฐาน
การจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 ได ไ ม ย ากนั ก และ
สามารถดํ า เนิ น ให สํ า เร็ จ และได รั บ การรั บ รองได ใ น
ระยะเวลาอันสั้น และในทางกลับกันหากพบว าผลการ
ประเมินอยูในชอง “จัดทําใหม ”เปนสวนใหญ องค ก ร
คงตองใชเวลาที่มากขึ้นในการดําเนินการ และผูบริหาร

จัดทําใหม

ต อ งมี ค วามมุ ง มั่ น อย า งมากในการสนั บ สนุ น ให มี
การพัฒนาการจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
แตอยางไรก็ตามดวยผลประโยชนโดยตรงตอ
องคกรในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
อยางตอเนื่อง เพื่อการลดตนทุนดานพลังงานในระยะ
ยาว และผลประโยชนตอสวนรวม คือการลดผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแลว นาจะ
ยังเปนแรงจูงใจที่คุมคาในการดําเนินการมาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน ISO 50001 ใหประสบผลสําเร็จ
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ขั้นตอนที่ 2
การประเมิน
สถานภาพเบื้องตน
ดานการจัดการพลังงาน

ไมมี

ไมมี

2) หลักฐานการประเมินที่ แสดงใหเ ห็น ถึ งการประเมิ น
ครบทุกดาน และครบทุกหนวยงานยอย
มีและครบถวน
ไมมี

มีและครบถวน

1) ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพเบื้องตน
ดานการจัดการพลังงาน

มีและครบถวน

-ไมมี-

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

3) ประกาศแต ง ตั้ ง ให ค ณะทํ า งานด า นการจั ด การพลั ง งาน
ต า ม ก ฎ หมา ยเป นค ณะทํ า งานด า นกา รจั ด กา รพลั ง งาน
ตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ทั้งคณะ พรอมระบุผูทํา หน า ที่
เปนเจาหนาที่ควบคุมเอกสาร

สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
1) ประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ขอ 4.1 และ 4.2
1) คูมือการจัดการพลังงาน
ระบุโครงสรางและอํานาจหนาที่ และลงลายมือชื่อโดย ขอกําหนดทั่วไป และ
การแตงตั้ง
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
คณะทํางาน
ความรับผิดชอบของ
ดานการจัดการพลังงาน
ฝายบริหารและ
2) ประกาศแตงตั้งผูแทนฝายบริหารพลังงาน (EnMR) และระบุอํานาจ
มีและครบถวน
ไมมี
ผูแทนฝายบริหาร
หนาที่ใหสอดคลองกับขอกําหนด 4.2.2
2) หลักฐานแสดงการเผยแพรประกาศแตงตั้งคณะทํางาน
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
ดานการจัดการพลังงาน

ตารางที่ 1-2 ตารางประเมินสถานภาพและชองวาง (Gap Analysis) กอนเริ่มการพัฒนาการจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
บันทึก
เพิ่มเติม
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ขั้นตอนที่ 4
การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษพลังงาน
(กฎกระทรวง
พ.ศ.2552 ขอ 6)
ประกาศกระทรวง
พลังงาน พ.ศ.2552
หมวด 1
ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4

ไมมี

ไมมี

ไมมี

มีและครบถวน

ไมมี

x ตารางและแผนภาพแสดงสัดสวนการใชพลังงาน

มีและครบถวน

x ตารางแสดงอุปกรณและเครื่องจักรที่ใชพลังงาน
และการประเมินการใชพลังงานของแตละอุปกรณ
ในรอบปที่ผานมา

มีและครบถวน

1) ผลการประเมินระดับองคกร
ขอ 4.4
การวางแผน
x ตารางแสดงปริ ม าณการใช พ ลั ง งาน ย อ นหลั ง
ดานพลังงาน
12 เดือน

มีและครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง
มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

จัดทําใหม

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

x แบบฟอรมปริมาณการใชและคาใชจายดานพลังงาน

ครบถวน

x แบบฟอรมการชี้บงลักษณะการใชพลังงาน

ครบถวน

2) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนและทบทวนพลังงาน

ครบถวน

1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ และ
แบบฟอรมขึ้นทะเบียนและการประเมินความสอดคลอง ดาน
กฎหมายและขอกําหนดดานพลังงาน

ครบถวน

สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3
1) ประกาศนโยบายด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน และลง
ขอ 4.3
1) ปรับปรุงและประกาศนโยบายพลังงานใหมโดยเพิ่มขอความอยาง
ลายมื อ ชื่ อ โดยเจ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของ นโยบายพลังงาน
นอยวา "องคกรจะสนับสนุนการออกแบบ และจัดหาผลิตภัณฑและ
การกําหนดนโยบาย
อาคารควบคุม
บริการดานพลังงานที่มีประสิทธิภาพและทําใหเกิดการปรับปรุง
ดานการอนุรักษพลังงาน
สมรรถนะดานพลังงาน"
(กฎกระทรวง
มีและครบถวน
ไมมี
พ.ศ.2552 ขอ 4)
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
2) หลักฐานแสดงการเผยแพรนโยบายดานการอนุรักษ
พลังงาน
2) หลักฐานแสดงการเผยแพรนโยบายพลังงาน

บันทึก
เพิ่มเติม
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ไมมี

มีและครบถวน

ไมมี

x ตารางแสดงการประเมิ น การใช พ ลั ง งานที่ มี
นั ย สํ า คั ญใหพิ จารณาป จจัย หลักในการประเมิน
ไดแก ขนาดการใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และ
ศักยภาพในการปรับปรุง

มีและครบถวน

3) ผลการประเมินระดับอุปกรณ
x ต า ร า ง แ ส ด ง ข อ มู ล ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพด า นพลั ง งานที่ ร วมถึ ง การสู ญ เสี ย
พลังงานของเครื่องจักรหลัก

x กราฟแสดงความสัมพันธของดัชนีการใชพลังงาน
จําเพาะ (SEC) กับปริมาณการผลิตหรือบริการ
มีและครบถวน
ไมมี

สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
2) ผลการประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ
x ตารางแสดงขอมูลการวิเคราะหและผลของดัชนี
การใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ของการผลิตหรือ
บริการ ซึ่งแสดงขอมูลการใชพลังงาน และปริมาณ
ผลการผลิตหรือบริการ
มีและครบถวน
ไมมี
มีบางสวนและตองปรับปรุง
มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

x แบบฟอรมการชี้บง จัดลําดับความสําคัญ และบันทึกโอกาส
ในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

ครบถวน

x แบบฟอรมการชี้บงตัวแปรทีม่ ีผลตอการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ

ครบถวน

x แบบฟอรมการชี้บงลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ

ครบถวน

x แบบฟอรมการคาดการณการใชพลังงานและปริมาณการใช
พลังงานในอนาคต

ครบถวน

x แบบฟอรมประเมินขอมูลฐานดานพลังงนน (Energy
Baselines)

ครบถวน

x แบบฟอรมแสดงสัดสวนการใชพลังงาน

ครบถวน

การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
x แบบฟอรมประเมินการใชและประสิทธิภาพพลังงาน

บันทึก
เพิ่มเติม

คูมือพัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

1

1-13

20/7/2560 13:53:01

สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
x มาตรการด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเพื่ อ ลด
การสู ญ เสี ย พลั ง งานตามที่ ป ระเมิ น ในเบื้ อ งต น
แยกเป น ด า นพลัง งานไฟฟ า และพลั งงานความ
รอน
มีและครบถวน
ไมมี
ขั้นตอนที่ 5
1) เปาหมายการอนุรักษพลังงาน
โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน
การกําหนดเปาหมาย
และแผนอนุรักษ
มีและครบถวน
ไมมี
พลังงาน (กฎกระทรวง
2) แผนอนุรักษพลังงาน
พ.ศ.2552 ขอ 7)
โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน
ประกาศกระทรวง
มีและครบถวน
ไมมี
พลังงาน พ.ศ.2551
3) แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
หมวด 2
พลังงาน
ขอ 5 ถึง ขอ 10
มีและครบถวน
ไมมี
4) เอกสารและหลั ก ฐานแสดงการเผยแพร แ ผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ให บุ ค ลากรของโรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม
ทราบอยางทั่วถึง
มีและครบถวน
ไมมี
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ขอ 4.4.6
วัตถุประสงค
ดานพลังงาน
เปาหมายพลังงาน
และ
แผนปฏิบัติการดาน
การจัดการพลังงาน
มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

3) แบบฟอรมบงชี้ดัชนีชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPI) เพื่อใชเปน
เปาหมายในระดับกระบวนการ หรือระดับอุปกรณหลัก

ครบถวน

2) แบบฟอรมแผนปฏิบัติมาตรการดานการอนุรักษพลังงาน

ครบถวน

1) แบบฟอร ม การประเมิ น และคั ด เลื อกมาตรการด า นการอนุ รักษ
พลังงาน

ครบถวน

วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายระดั บองค ก ร สามารถใช ข อ มู ล เดี ย วกับ
การจั ด การพลั ง งานตามกฎหมายได แ ต เ พิ่ ม เติ ม เป า หมายในระดั บ
กระบวนการ หรืออุปกรณหลัก การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ โดยตอง
จัดทําเปนเอกสาร

การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ

บันทึก
เพิ่มเติม
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มีบางสวนและตองปรับปรุง
ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

x แบบฟอรมบันทึกประวัติการรับจายเอกสาร

ครบถวน

จัดทําใหม

จัดทําใหม

สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 6
1) รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ใหคณะทํางาน
ขอ 4.5
องคกรตองจัดทําเอกสารเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน และรักษาไวซึ่ง
ด
า
นการจั
ด
การพลั
ง
งานทราบอย
า
งสม่
ํ
า
เสมอ
การดําเนินการตามแผน
การนําไปปฏิบัติและ การจัดการพลังงานดังนี้
อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง (อาจเปนบันทึกการประชุม การดําเนินการ
1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการฝกอบรม
อนุรักษพลังงาน
ก็ได)
การตรวจสอบและ
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
วิเคราะหการปฏิบัติ
มีและครบถวน
ไมมี
x แบบฟอรมบรรยายลักษณะงาน
ตามเปาหมายและแผน
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
อนุรักษพลังงาน
2) รายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแต
(กฎกระทรวง พ.ศ.2552
ละมาตรการ
x แบบฟอรมประเมินผลการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน
ขอ 4)
มีและครบถวน
ไมมี
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
ประกาศกระทรวง
พลังงาน พ.ศ.2552
2) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสื่อสาร
3) รายงานผลการตรวจสอบและวิ เ คราะห ก ารปฏิ บั ติ
หมวด 3
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
ตามเป า หมายและแผนอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน รวมทั้ ง
ขอ 11 ถึง ขอ14
แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
3) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมเอกสาร
พลังงาน
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
มีและครบถวน
ไมมี
x แบบฟอรมคํารองขอดําเนินการกับเอกสาร (Document
Action Request : DAR)

บันทึก
เพิ่มเติม

คูมือพัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

1
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สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
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มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

มีบางสวนและตองปรับปรุง

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

6) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซือ้ ดานพลังงาน

ครบถวน

5) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบ

ครบถวน

จัดทําใหม

จัดทําใหม

จัดทําใหม

4) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมปฏิบัติ โดยอาจจําเปนตองมี
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ตามความเหมาะสมทั้ ง ด า นการปฏิ บั ติ ง าน และ
บํารุงรักษา รวมถึงการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจสงผล
ดานสมรรถนะดานพลังงานขององคกร

ครบถวน

การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
x แบบฟอรม รายการเอกสาร (Master Document List)

บันทึก
เพิ่มเติม

1
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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5) เอกสารและหลักฐานแสดงผลการดํ าเนิน การแกไข
ขอบกพรอง (ถามี)
มีและครบถวน
ไมมี

4) บั น ทึ กผลการตรวจสอบและประเมินภายในการจัด
การพลังงาน (Internal Audit Checklist)
มีและครบถวน
ไมมี

3) แผนการตรวจประเมินภายในประจําป
มีและครบถวน
ไมมี

มีบางสวนและตองปรับปรุง
มีบางสวนและตองปรับปรุง
มีบางสวนและตองปรับปรุง

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

x แบบฟอรมประวัติเครื่องมือวัด

ครบถวน

x แบบฟอรมทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด

ครบถวน

2) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ครบถวน

จัดทําใหม

จัดทําใหม

จัดทําใหม

จัดทําใหม

x แบบฟอรมการเฝาติดตามปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกับ
ที่คาดการณ

สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 7
1) ป ร ะ ก า ศ แ ต งตั้ ง ค ณ ะ ผู ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ภ า ย ใ น
ขอ 4.6
1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเฝาระวัง การวัด และการวิเคราะห
การจัดการพลังงาน ระบุโครงสราง (ผูเปนประธาน การตรวจ
การตรวจติดตามและ
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
คณะผูตรวจประเมิน) และอํานาจหนาที่ และลงลายมือ
ประเมินการจัด
ชื่ อ โดยเจ า ของโรงงานควบคุ ม และเจ า ของอาคาร
การพลังงาน
x แบบฟอร ม แผนการเฝ า ติ ด ตาม ตรวจวั ด และวิ เ คราะห
ควบคุม
(กฎกระทรวง พ.ศ.2552
ดานพลังงาน
ขอ 9)
มีและครบถวน
ไมมี
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
ประกาศกระทรวง
2) หลักฐานแสดงการเผยแพรประกาศแตงตั้งคณะผูต รวจ
พลังงาน พ.ศ.2552
x แบบฟอร ม ผลการเฝา ติดตามปริมาณการใช พ ลัง งาน และ
ประเมินภายในการจัดการพลังงาน
หมวด 4 สวนที่ 1
สมรรถนะดานพลังงาน (EnPI)
ขอ 15 ถึง ขอ 17
มีและครบถวน
ไมมี
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม

บันทึก
เพิ่มเติม

คูมือพัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

1
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สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
6) ส รุ ป ผ ล ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
การพลั ง งาน พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ โดยประธานคณะ
ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
มีและครบถวน
ไมมี
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มีบางสวนและตองปรับปรุง

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

มีบางสวนและตองปรับปรุง

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

จัดทําใหม

จัดทําใหม

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

x แบบฟอรมรายการตรวจประเมิน (Internal Audit
Checklist)

ครบถวน

x แบบฟอรมแจงกําหนดการตรวจติดตามภายใน

ครบถวน

x แบบฟอรมแผนการตรวจติดตามภายใน

ครบถวน

x ประกาศแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินภายในระบบการจัด
การพลังงาน

ครบถวน

3) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจประเมินภายใน

ครบถวน

การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
x แบบฟอรมแผนการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด

บันทึก
เพิ่มเติม

1
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
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มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

จัดทําใหม

มีบางสวนและตองปรับปรุง

ครบถวน

มีบางสวนและตองปรับปรุง

5) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมบันทึก

ครบถวน

จัดทําใหม

จัดทําใหม

x แบบฟอรมสถานภาพการรองขอใหปฏิบัติการแกไขและ
การปฏิบัติการปองกัน (CAR/PAR)

ครบถวน

x แบบฟอรมการรองขอใหปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการ
ปองกัน (CAR/PAR)

ครบถวน

4) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบตั ิการแกไข และการปฏิบัติการ
ปองกัน

ครบถวน

การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
x แบบฟอรมรายงานผลการตรวจประเมิน (Internal Audit
Report)

บันทึก
เพิ่มเติม

คูมือพัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

1
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5) เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพรผลการประชุมและ
ผลการทบทวนฯ
มีและครบถวน
ไมมี

สถานภาพการดําเนินการจัดการพลังงาน
การประเมินชองวาง (Gap) และสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนา
ตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
การจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐาน ISO 50001
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ดําเนินการแลว
ลําดับ
สถานภาพเอกสารและบันทึกในระบบที่ตองดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 8
1) แผนการประชุมทบทวนประจําป
ขอ 4.7
1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการทบทวนการบริหาร
การทบทวน วิเคราะห
การทบทวนการ
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
มีและครบถวน
ไมมี
และแกไขขอบกพรอง
บริ
ห
าร
2) รายงานผลการทบทวนการจัดการพลังงาน
ของการจัดการพลังงาน
x แบบฟอรมแผนการทบทวนการบริหาร
มีและครบถวน
ไมมี
(กฎกระทรวง พ.ศ.2552
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
3) บันทึกการประชุม
ขอ 9)
ประกาศกระทรวง
มีและครบถวน
ไมมี
x แบบฟอรมรายงานการประชุมทบทวนการบริหาร
พลังงาน พ.ศ.2552
4) เอกสารและหลั ก ฐานแสดงผลการดํ า เนิ น การแก ไ ข
ครบถวน
มีบางสวนและตองปรับปรุง
จัดทําใหม
หมวด 4 สวนที่ 2
ขอบกพรอง (ถามี)
ขอ 18 ถึง ขอ 20
มีและครบถวน
ไมมี

บันทึก
เพิ่มเติม

1
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

2

บทที่ 2
ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
ISO 50001
ในบทนี้จะกลาวถึง 2 สวนที่มีความจําเปนตองทําความเขาใจเพื่อใหการดําเนินการระบบการจัดการพลังงาน
ประสบผลสําเร็จ คือ บทนิยามและคําจํากัดความ และ ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1

บทนิยามและคําจํากัดความ

บทนิยามและคําจํากัดความของคําศัพทในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมีความสําคัญอยา งมาก
ในการทําความเขาเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 มีดังนี้
1.

ขอบเขต (Boundaries)
การจํากัดขนาดทางกายภาพหรือพื้นที่และ/หรือหนวยงาน ตามที่องคกรกําหนด
ตัวอยางเชน กระบวนการ กลุมกระบวนการ สถานประกอบการแหงใดแหงหนึ่ง หลายแหง หรือทั้งองคกร

2.

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
กระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ําซึ่งสงผลตอการเพิ่มสมรรถนะดานพลังงาน และยกระดับระบบการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ 1 กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคและหาโอกาสในการปรับปรุงเปนกระบวนการตอเนื่อง
หมายเหตุ 2 การปรับปรุงอยางตอเนื่องทําใหเกิดการปรับ ปรุงสมรรถนะดานพลังงานโดยรวมซึ่ งสอดคลอง
กับนโยบายพลังงานขององคกร

3.

การแกไข (Correction)
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อกําจัดความไมเปนไปตามขอกําหนดทีต่ รวจพบ

4.

การปฏิบัติการแกไข (Corrective Action)
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนดที่ตรวจพบ
หมายเหตุ 1 สาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนด อาจมีมากกวา 1 สาเหตุ
หมายเหตุ 2 การปฏิบัติการแกไ ขเปน การป องกันไมให เกิด ซ้ํา ในขณะที่การปฏิบัติการป องกัน เป น การ
ปองกันไมใหเกิดขึ้นใหม

5.

พลังงาน (Energy)
ไฟฟา เชื้อเพลิง ไอน้ํา ความรอน อากาศอัด และพลังงานรูปแบบอื่น ๆ
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หมายเหตุ 1 ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ พลังงาน หมายถึง พลังงานรูปแบบตาง ๆ รวมถึงพลังงาน
หมุนเวียนซึ่งสามารถจัดหา จัดเก็บ หรือจัดการเพื่อใชกับอุปกรณหรือกระบวนการ หรือนํา
กลับมาใชใหม
หมายเหตุ 2 พลังงานอาจกําหนดในรูปของขีดความสามารถของระบบในการทํางาน
6.

ขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baseline)
ปริมาณเชิงอางอิงเพื่อใชเปนฐานในการเปรียบเทียบสมรรถนะดานพลังงาน
หมายเหตุ 1 ขอมูลฐานดานพลังงานตามชวงเวลาหนึ่งที่กําหนดไว
หมายเหตุ 2 ขอมูลฐานดานพลังงานสามารถใชตัวแปรตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอลักษณะ และ/หรือปริมาณ
การใชพลังงาน ตัวอยางเชน ระดับการผลิต อุณหภูมิแตละวัน (อุณหภูมิภายนอกอาคาร)
เปนตน
หมายเหตุ 3 ขอมูลฐานดานพลังงานใชในการคํานวณคาการประหยัดพลังงาน ซึ่งใชอางอิงกอนและหลังการ
ปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

7.

ปริมาณการใชพลังงาน (Energy Consumption)
ปริมาณของพลังงานที่ใช

8.

ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)
อัตราสวนหรือความสัมพันธ เชิงปริมาณระหวางผลของสมรรถนะดานพลังงาน การบริการ สินคา หรือ
พลังงานที่ได (Output) เทียบกับพลังงานที่ใช (Input)
ตัวอยางเชน ประสิ ท ธิ ภ าพการเปลี่ ย นรู ป พลั ง งาน (Conversion Efficiency) อั ต ราส ว นของพลั ง งาน
ที่ตองการ/พลังงานที่ใช ผลที่ได/พลังงานที่ใช พลังงานที่ใชในการดําเนินการทางทฤษฎี /
พลังงานที่ใชจริง
หมายเหตุ พลังงานที่ใชและผลทีไ่ ดตองชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและตองวัดได

9.

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System; EnMS)
กลุมของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของหรือสัมพันธซึ่งกันและกันเพื่อการกําหนดนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค
ดานพลังงาน กระบวนการ และขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

10.

ทีมจัดการพลังงาน (Energy Management Team)
บุคคล (คณะบุคคล) ที่รับผิดชอบการปฏิบัติกิจกรรมตามระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งนําไปสูการปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงาน
หมายเหตุ จํานวนบุคลากรในทีมขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดขององคกร และทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งอาจมี
เพียงหนึ่งคน เชน ผูแทนฝายบริหาร

11.

วัตถุประสงคดานพลังงาน (Energy Objective)
ผลหรือผลสําเร็จตามที่กําหนดไวซึ่งสัมพันธกับสมรรถนะดานพลังงานที่ไดปรับปรุงแลว เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายพลังงานขององคกร

12.

สมรรถนะดานพลังงาน (Energy Performance)
ผลที่วัดไดที่สัมพันธกับประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใชพลังงาน และปริมาณการใชพลังงาน
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หมายเหตุ 1 องค ก รสามารถวั ด ผลโดยเปรี ย บเที ย บกั บ นโยบายพลั ง งาน วั ต ถุ ป ระสงค ด า นพลั ง งาน
เปาหมาย และขอกําหนดเกี่ยวกับสมรรถนะดานพลังงานอื่น ๆ
หมายเหตุ 2 สมรรถนะดานพลังงานเปนองคประกอบหนึ่งของสมรรถนะของระบบการจัดการพลังงาน
13.

ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (Energy Performance Indicator; EnPI)
คาเชิงปริมาณหรือผลการวัดสมรรถนะดานพลังงานตามที่องคกรกําหนดไว
หมายเหตุ EnPI สามารถแสดงโดยการวัด อัตราสวนอยางงาย หรือแบบจําลองที่ซับซอน

14.

นโยบายพลังงาน (Energy Policy)
ถอยแถลงที่ เป น ทางการของผูบ ริหารสู งสุ ดขององค กรเพื่ อ แสดงถึงทิ ศทางและเจตนารมณ ขององค กร
ซึ่งเกี่ยวของกับสมรรถนะดานพลังงาน
หมายเหตุ นโยบายพลังงานใหกรอบที่ใชในการดําเนินการและกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายพลังงาน

15.

การทบทวนดานพลังงาน (Energy Review)
การพิ จ ารณาสมรรถนะด า นพลั ง งานขององค ก รโดยใช ข อ มู ล และข า วสารซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารชี้ บ ง โอกาส
ในการปรับปรุง
หมายเหตุ ในมาตรฐานอื่น ซึ่งระบุเรื่องการชี้บงและทบทวนประเด็นดานพลังงานหรือรูปแบบการใช
พลังงาน (Energy Profile) เปนสวนหนึ่งในแนวคิดเรื่องการทบทวนดานพลังงาน

16.

บริการดานพลังงาน (Energy Service)
กิจกรรมและผลของกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหา และ/หรือ การใชพลังงาน

17.

เปาหมายพลังงาน (Energy Targets)
รายละเอียดและขอกําหนดสมรรถนะดานพลังงานที่สามารถวัดในเชิงปริมาณได ที่นํามาใชในองคกรหรือ
บางสวนขององคกร อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคดานพลังงานและจําเปนตองกําหนดและทําใหบรรลุผล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดานพลังงานที่กําหนดไว

18.

ลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use)
ลักษณะหรือชนิดของการใชพลังงาน
หมายเหตุ ตั ว อย า งเช น การถา ยเทอากาศ แสงสว า ง การให ค วามรอน การทํ า ความเย็ น การขนส ง
กระบวนการ หรือสายการผลิต

19.

หนวยงานที่เกี่ยวของ (Interested Party)
บุคคล หรือกลุมบุคคล ซึ่งเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบจากสมรรถนะดานพลังงานขององคกร

20.

การตรวจประเมินภายในองคกร (Internal Audit)
กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระ และเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานและการประเมินผล
ที่เปนรูปธรรม เพื่อพิจารณาความเปนไปตามขอกําหนด

21.

ความไมเปนไปตามขอกําหนด (Nonconformity)
การไมสามารถทําใหเปนไปตามขอกําหนด
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22.

องคกร (Organization)
บริษัท วิสาหกิจ ผูประกอบการ หนวยงาน หรือสถาบัน หรือสวนใดสวนหนึ่งขององคกรเหลานี้ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่มีภารกิจและมีการบริหารของตนเอง รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลลักษณะ
การใชพลังงาน และปริมาณการใชพลังงาน

23.

การปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)
กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของแนวโนมทีจ่ ะทําใหเกิดความไมเปนไปตามขอกําหนด
หมายเหตุ 1 แตละแนวโนมความไมเปนไปตามขอกําหนดอาจมีมากกวาหนึง่ สาเหตุ
หมายเหตุ 2 การปฏิบัติการปองกัน ดําเนินการเพื่อปองกันการเกิดขอบกพรอง ในขณะที่ การปฏิบัติการ
แกไข ดําเนินการเพื่อปองกันการเกิดขอบกพรองซ้ํา

24.

ระเบียบปฏิบตั ิงาน (Procedure)
วิธีดําเนินการในกิจกรรมหรือกระบวนการตามที่ระบุไว
หมายเหตุ ขั้นตอนการดําเนินงานอาจจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได

25.

บันทึก (Record)
เอกสารระบุผลที่เกิดขึ้น หรือแสดงถึงหลักฐานของกิจกรรมที่ไดดําเนินการแลว

26.

ขอบขาย (Scope)
กิจกรรม สถานที่ประกอบกิจการที่องคกรไดกําหนดไวในระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งอาจครอบคลุมหลาย
ขอบเขตได
หมายเหตุ ขอบขายดังกลาวรวมถึงพลังงานที่เกี่ยวกับการขนสง

27.

ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use)
ลักษณะการใชพลังงานที่สงผลใหเกิดปริมาณการใช พลังงานมาก และ/หรือ สามารถนํามาพิจารณาถึง
แนวโนมการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
หมายเหตุ องคกรเปนผูกําหนดเกณฑการพิจารณานัยสําคัญ

28.

ผูบริหารสูงสุด (Top Management)
บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งนําและควบคุมองคกรในระดับสูงสุด
หมายเหตุ ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ควบคุ ม องค ก รตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นขอบข า ยและขอบเขตของระบบการจั ด
การพลังงาน

สมรรถนะดานพลังงานครอบคลุมถึง ลักษณะการใชพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน และปริมาณการใช
พลังงาน ดังนั้น องคกรสามารถเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวกับสมรรถนะดานพลังงานไดอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน องคกร
อาจลดความตองการพลัง ไฟฟา สูงสุด หรือใชประโยชนจากพลังงานสวนเกินหรือพลัง งานจากของเสีย หรือการ
ปรับปรุงระบบ กระบวนการ หรืออุปกรณ แนวคิดของสมรรถนะดานพลังงานดังแสดงในรูปที่ 2-1
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ลักษณะการ
ใชพลังงาน

ความเขม
พลังงาน

ปริมาณการ
ใชพลังงาน

สมรรถนะ
พลังงาน

ประสิทธิภาพ
พลังงาน

อื่น ๆ

รูปที่ 2-1 แนวคิดของสมรรถนะดานพลังงาน

2.2

ขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

ในสวนนี้จะกลาวถึง ความตองการหรือขอกําหนด (Requirements) ที่ตองดําเนินการจัดทําระบบการจัด
การพลังงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ทั้งนี้เพื่อความเขาใจ
ที่สอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานจึงมีการจัดเรียงความตองการโดยใชเลขที่ของลําดับของความตองการ
(Clause) ให ส อดคล องกับ มาตรฐาน เช น ในมาตรฐาน Clause 4.3 Energy Policy ในคู มื อ ฉบั บ นี้ จ ะหมายถึ ง
ขอกําหนดที่ 4.3 นโยบายพลังงาน เชนเดียวกัน และแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาสูระบบการจัดการพลังงาน
ในระดับสากล ISO 50001 รวมทั้งตัวอยางเอกสารที่จําเปนเพื่อนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกั บขอกําหนดดังกลาว
จะนําเสนอไวในบทถัดไป
ขอกําหนด
4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General Requirements)
องคกรตอง
a) จั ด ทํ า ระบบ จั ด ทํ า เอกสาร นํ า ไปปฏิ บั ติ คงรั ก ษาไว แ ละปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การพลั ง งาน
ตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลนี้
b) กําหนดและจัดทําเอกสารที่ระบุขอบขายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน
c) กํา หนดวิ ธีการดําเนินงานที่จ ะทําให เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้ เพื่ อให บ รรลุ
ถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่องของสมรรถนะดานพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน
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รูปที่ 2-2 แผนภาพกระบวนการของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management Responsibility)
4.2.1 ผูบริหารสูงสุด (Top Management)
ผูบริหารสูงสุดตองแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสนับสนุนตอระบบการจัดการพลังงานและการปรับปรุง
อยางตอเนื่องใหเกิดประสิทธิผลโดย
a) กําหนดนโยบายพลังงาน นําไปปฏิบัติและคงรักษาไว
b) แตงตั้งตัวแทนฝายบริหารและอนุมัติแตงตั้งทีมจัดการพลังงาน
c) จัดใหมีทรัพยากรที่จําเปนในการจัดทําระบบ นําไปปฏิบัติ คงไวและปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน
และปรับปรุงผลของสมรรถนะดานพลังงาน
หมายเหตุ ทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรบุคคล ความชํานาญพิเศษ เทคโนโลยี และ ดานการเงิน
d) ชี้บงถึงขอบขายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน
e) สื่อสารใหพนักงานในองคกรทราบถึงความสําคัญของระบบการจัดการพลังงาน
f) มั่นใจวามีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน
g) มั่นใจวามีตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงานที่เหมาะสมกับองคกร
h) พิจารณาถึงสมรรถนะดานพลังงานในการวางแผนระยะยาว
i) มั่นใจวามีการตรวจวัดและรายงานผลตามชวงเวลาที่กําหนด
j) ดําเนินการทบทวนการบริหารงาน
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4.2.2 ตัวแทนฝายบริหาร (Management Representative)
ผูบริหารสูงสุดตองแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร (Energy Management Representative (s) “EnMR”) ที่มี
ความชํานาญและมีความสามารถที่เหมาะสมเพื่อใหมีความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (นอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบอื่นใด)
a) ทํ า ให มั่ น ใจว า ระบบการจั ด การพลั ง งาน ได ถู ก จั ด ทํ า นํ า ไปปฏิ บั ติ คงรั ก ษาไว แ ละปรั บ ปรุ ง
อยางตอเนื่องตามที่กําหนดในมาตรฐานสากลนี้
b) กํา หนดตั ว บุ ค คลและกํา หนดอํ า นาจหน า ที่ ใ นระดั บ บริหารที่ เหมาะสม เพื่ อทํ า งานรว มกับ EnMR
ในการสนับสนุนกิจกรรมของระบบการจัดการพลังงาน
c) รายงานสมรรถนะดานพลังงานตอผูบริหารสูงสุด
d) รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการพลังงานตอผูบริหารสูงสุด
e) ทํ า ให มั่ น ใจว า การวางแผนกิ จ กรรมด า นการจั ด การพลั ง งานได ถู ก ออกแบบให ส นั บ สนุ น นโยบาย
ดานพลังงานขององคกร
f) กําหนดและสื่อสารใหผูเกี่ยวของรับทราบถึงความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่เพื่อทําใหระบบการจั ด
การพลังงานเกิดประสิทธิผล
g) กํ า หนดเกณฑ ห รื อ วิ ธี ก ารที่ จํ า เป น เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า ทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านและการควบคุ ม
ในระบบการจัดการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล
h) ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ในองค ก รมี ค วามตระหนั ก ถึ ง นโยบายพลั ง งานและวั ต ถุ ป ระสงค
ดานพลังงาน
4.3

นโยบายพลังงาน (Energy Policy)
นโยบายพลั ง งานตองระบุ ถึง ความมุ ง มั่ นในการปรับ ปรุง สมรรถนะด านพลัง งานให ป ระสบความสํา เร็จ
ซึ่งผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจไดวานโยบายดานพลังงาน
a) มีความเหมาะสมกับธรรมชาติและขนาดของลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานขององคกร
b) แสดงถึงความมุงมั่นตอการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานอยางตอเนื่อง
c) แสดงถึงความมุงมั่นที่มั่นใจไดวามีสารสนเทศและทรัพยากรที่เพียงพอและจําเปนตอการบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย
d) แสดงถึ ง ความมุ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ใ ห ส อดคล อ งตามกฎหมายและข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับลักษณะการใช ปริมาณการใชและประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคกร
e) มีแนวทางในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน
f) สนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารที่ ใ ช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนั บ สนุ น
การออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
g) มีการจัดทําเปนเอกสารและสื่อสารแกบุคลากรทุกระดับภายในองคกร
h) มีการทบทวนและปรับปรุงตามความจําเปนอยางสม่ําเสมอ
4.4 การวางแผนดานพลังงาน (Energy Planning)
4.4.1 บททั่วไป (General)
องคกรตองดําเนินการและจัดทําเอกสารของกระบวนการวางแผนดานพลังงาน การวางแผนดานพลังงาน
จะตองสอดคลองกับนโยบายพลังงานและนําไปสูกิจกรรมการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานอยางตอเนื่อง
การวางแผนดานพลังงานจะรวมถึงการทบทวนกิจกรรมขององคกรที่มีผลกระทบตอสมรรถนะดานพลังงาน
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4.4.2 ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ (Legal Requirements and Other Requirements)
องคกรตองชี้บง นําไปปฏิบัติ และมีวิธีการเขาถึงเพื่อประยุกตใชกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่องคกร
เกี่ยวของในเรื่องของลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน และประสิทธิภาพดานพลังงาน
องคกรตองกําหนดวาจะดําเนินการประยุกตใชตามสิ่งทีก่ ฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ตองการอยางไรในเรื่อง
ของลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน และประสิทธิภาพดานพลังงาน และตองมั่นใจวาขอกําหนด
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่องคกรเกี่ยวของนี้ไดถูกนําไปปฏิบัติและดํารงรักษาไวในระบบการจัดการพลังงาน
องคกรตองทบทวนกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ตามชวงเวลาที่กําหนด
4.4.3 การทบทวนดานพลังงาน (Energy Review)
องคกรตองจัดใหมีการทบทวนดานพลังงาน จัดทําเปนบันทึกและคงรักษาไว โดยวิธีการและเกณฑที่ใช
ในการทบทวนดานพลังงานจะตองจัดทําเปนเอกสาร ในการทบทวนดานพลังงานนั้นองคกรจะตอง
a) วิเคราะหลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานบนพื้นฐานของการวัดและขอมูลอื่น ๆ เชน
- ชี้บงแหลงพลังงานปจจุบัน
- ประเมินลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอดีตและปจจุบัน
b) จากการวิเคราะหลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงาน ตองชี้บงพื้นที่ของลักษณะการใชพลังงานที่
มีนัยสําคัญ เชน
- ชี้ บ ง เครื่อ งจั กรอุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เครื่อ งมื อ ระบบ กระบวนการและบุ ค ลากร
ที่ทํางานใหกับองคกรหรือในนามองคกรที่มีนัยสําคัญตอลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงาน
- ชี้บงตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบตอลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
- ตรวจวัดหรือประเมินหาสมรรถนะปจจุบันของเครื่องจักร อุปกรณสนับสนุนการผลิต เครื่องมือ
ระบบ และกระบวนการที่มีความสัมพันธกับลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
- ประมาณการลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอนาคต
c) ชี้บง จัดลําดับความสําคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
หมายเหตุ โอกาสในการปรับปรุง อาจสัม พันธ กับแหลงพลังงานที่มี ความเปนไปได การใช พลังงาน
ทดแทน หรือแหลงพลังงานทางเลือกอื่น เชน พลังงานจากของเสีย
การทบทวนดานพลังงานจะตองดําเนินการตามชวงเวลาที่กําหนดและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของ เครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบและกระบวนการ
4.4.4 ขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baseline (s))
องคกรตองจัดทําขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baseline (s)) โดยใชขอมูลจากการทบทวนดานพลังงาน
เริ่ ม แรกมาพิ จ ารณาตามช ว งข อ มู ล ที่ เ หมาะสมต อ ลั ก ษณะการใช แ ละปริ ม าณการ ใช พ ลั ง งานขององค ก ร
การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะดานพลังงานจะตองมีการวัดเปรียบเทียบกับเสนฐานพลังงาน
การปรับขอมูลฐานดานพลังงานจะกระทําเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งขึ้นไปดังตอไปนี้
- ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs) ปจจุบันไมสะทอนตอลักษณะการใชและปริมาณการใชพ ลังงาน
ขององคกรอีกตอไป
- มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกระบวนการ รูปแบบการปฏิบัติงาน หรือระบบพลังงาน
- ตามวิธีการที่กําหนดไวลวงหนา
ขอมูลฐานดานพลังงานจะตองคงรักษาไวและจัดทําเปนบันทึก
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4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (Energy Performance Indicators)
องคกรตองชี้บงตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPI) ตามความเหมาะสม เพื่อเฝาติดตามและตรวจวัด
สมรรถนะดานพลังงาน ซึ่งวิธีการในการกําหนดและปรับปรุงคา EnPIs จะตองถูกบันทึกและทบทวนอยางสม่ําเสมอ
EnPI จะตองถูกทบทวนและเปรียบเทียบกับขอมูลฐานดานพลังงานตามความเหมาะสม
4.4.6 วัตถุประสงคดานพลังงาน เปาหมายดานพลังงาน และแผนปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน (Energy
Objectives, Energy Targets and Energy Management Action Plans)
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และรักษาไวซึ่งเอกสารวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงานของหนวยงาน
ระดับตาง ๆ กระบวนการ เครื่องจักรอุปกรณสนับสนุนที่มีนัยสําคัญภายในองคกร และตองกําหนดกรอบเวลาในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงคและเปาหมายจะต องสอดคลองกับนโยบายดานพลังงาน และเปาหมายตองสอดคล องกับ
วัตถุประสงค
เมื่อมีการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมาย องคกรจะตองพิจารณาถึงกฎหมายและขอกําหนด
อื่น ๆ ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญและโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานตามที่ไดชี้บงไวในการ
ทบทวนดานพลังงาน และจะตองพิจารณาถึงดานการเงิน เงื่อนไขในการดําเนินงานและธุรกิจ ทางเลือกดานเทคโนโลยี
และทัศนะของผูเกี่ยวของตาง ๆ ดวย
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติและคงไวซึ่งแผนปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยแผนปฏิบัติ
จะตองรวมถึง :
- การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
- วิธีการดําเนินการและกรอบระยะเวลาที่ตองบรรลุในแตละเปาหมาย
- มีการทวนสอบวิธีการที่ใชในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
- มีวิธีการทวนสอบผลของการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติจะตองจัดทําเปนเอกสารและปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามชวงเวลาที่กาํ หนด
4.5 การนําไปปฏิบตั ิและการดําเนินการ (Implementation and Operation)
4.5.1 บททั่วไป (General)
องคกรตองนําแผนปฏิบัติและผลที่ไดจากกระบวนการวางแผน ไปปฏิบัติและดําเนินการ
4.5.2 ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก (Competence, Training and Awareness)
องคกรตองมั่นใจวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหองคกรหรือในนามขององคกรซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ มีความสามารถบนพื้นฐานการศึกษา การฝกอบรม ทักษะหรือประสบการณที่เหมาะสม องคกร
จะตองชี้บงถึงความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) ที่เกี่ยวของกับการควบคุมลักษณะการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญและการดําเนินการในระบบการจัดการพลังงาน โดยองคกรตองมีการจัดฝกอบรมหรือใชวิธีการอื่นใดเพื่อให
เปนไปตามความจําเปนดังกลาว และตองมีการจัดทําบันทึกที่เหมาะสมและเก็บรักษาไว
องคกรตองมั่นใจวาบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานใหองคกรหรือในนามขององคกรมีความตระหนักถึง
a) ความสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และข อ กํ า หนดของระบบ
การจัดการพลังงาน
b) บทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของตนเองในการบรรลุตามขอกําหนดของระบบการจัด
การพลังงาน
c) ผลประโยชนของการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
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d) ผลกระทบที่เกิดจริงหรือที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นตอลักษณะการใชหรือปริมาณการใชพลังงานจากกิจกรรม
ที่พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรมและพฤติกรรมที่จะมีสวนชวยทําใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ตลอดจนแนวโนมของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด
4.5.3 การสื่อสาร (Communication)
องค ก รต อ งมี ก ารสื่ อ สารภายในองค ก รเกี่ ย วกั บ สมรรถนะด า นพลั ง งานและระบบการจั ด การพลั ง งาน
อยางเหมาะสมตามขนาดขององคกร
องคกรจะตองกําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งกระบวนการที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหองคกรหรือในนามขององคกร
สามารถใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน
องคกรตองตัดสินใจวาจะใหมีการสื่อสารไปยังภายนอกองคกรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน ระบบการจัด
การพลังงานและสมรรถนะดานพลังงานหรือไม และจัดทําเอกสารแสดงการตัดสินใจนี้ ซึ่งหากมีการตัดสินใจใหมีการ
สื่อสารไปยังภายนอก องคกรจะตองกําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งวิธีการสําหรับการสื่อสารภายนอกนี้
4.5.4 การจัดทําเอกสาร
4.5.4.1 ขอกําหนดในการจัดทําเอกสาร (Documentation Requirements)
องคกรตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ คงรักษาไวซึ่งขอมูลในรูปของกระดาษ อิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออื่น ๆ ที่อธิบาย
ถึงสวนสําคัญหลักของระบบการจัดการพลังงานและปฏิสัมพันธของระบบ
การจัดทําเอกสารในระบบการจัดการพลังงานตองรวมถึง
a) ขอบขายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน
b) นโยบายพลังงาน
c) วัตถุประสงคดา นพลังงาน เปาหมาย และแผนปฏิบัติ
d) เอกสารรวมถึงบันทึกตามที่มาตรฐานสากลนี้กาํ หนด
e) เอกสารอื่น ๆ ที่องคกรพิจารณาเห็นวาจําเปน
หมายเหตุ : ระดับของเอกสารสามารถแตกตางกันไดในแตละองคกร เนื่องจาก
- ขนาดขององคกรและประเภทของกิจกรรม
- ความซับซอนของกระบวนการและปฏิสัมพันธของกระบวนการ
- ความสามารถของบุคลากร
4.5.4.2 การควบคุมเอกสาร (Control of Documents)
เอกสารที่กําหนดตามมาตรฐานสากลและระบบการจัดการพลังงานนี้ตองไดรับการควบคุม รวมทั้งเอกสาร
ทางดานเทคนิคตาง ๆ ที่จําเปน
องคกรจะตองจัดทํา นําไปปฏิบตั ิ และคงรักษาไวซ่งึ ระเบียบปฏิบัติงานเพื่อ
a) อนุมัติเอกสารอยางเหมาะสมกอนนําไปใช
b) ทบทวนและปรับปรุงเอกสารใหทันสมัยเปนระยะ ๆ ตามความจําเปน
c) มั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงและสถานะปจจุบันของเอกสารไดมีการชี้บงไว
d) มั่นใจวามีเอกสารฉบับที่ถูกตองอยู ณ จุดใชงาน
e) มั่นใจวาเอกสารยังคงสภาพที่อานไดชัดเจนและสามารถนํามาแสดงไดทันที
f) มั่ น ใจว า เอกสารจากภายนอก ซึ่ ง องค ก รพิ จ ารณาเห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ต อ การวางแผนและการ
ดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน ไดรับการชี้บงและควบคุมในการแจกจาย
g) ปองกันการนําเอกสารที่ลาสมัยไปใชโ ดยไมไ ดตั้ง ใจ และตองทําการชี้บงเอกสารที่ลาสมัยนั้น อย า ง
เหมาะสมในกรณีที่ตองเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ
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4.5.5 การควบคุมดานปฏิบัติการ (Operational Control)
องคกรตองชี้บงและวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ในการปฏิบัติการและการบํารุงรักษาในสวนที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญและใหสอดคลองกับนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนปฏิบัติ
ตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานนี้อยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนด โดยวิธีการดังตอไปนี้
a) จัดทําและกําหนดเกณฑในการปฏิบัติการและการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิผลในสวนของลักษณะการใช
พลั ง งานที่ มี นั ย สํ า คั ญ ที่ ซึ่ ง หากไม มี เ กณฑ ดั ง กล า วจะส ง ผลให ป ระสิ ท ธิ ผ ลของสมรรถนะ
ดานพลังงานเบี่ยงเบนไปอยางมีนัยสําคัญ
a) การปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณสนับสนุนตาง ๆ กระบวนการ ระบบและเครื่องมือ
จะตองเปนไปตามเกณฑการปฏิบัติที่กําหนด
b) มี ก ารสื่ อ สารอย า งเหมาะสมในการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านให กั บ บุ ค คลที่ ป ฏิ บั ติ ง านให อ งค ก ร
หรือในนามขององคกร
หมายเหตุ : ในการวางแผนเกี่ยวกับอุปทวเหตุหรือสถานการณฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น รวมถึงการ
จัดหาอุปกรณที่จะนํามาใช องคกรอาจนําเอาสมรรถนะดานพลังงานมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาดวย
ในดําเนินการกับสถานการณเหลานี้
4.5.6 การออกแบบ (Design)
องคกรตองพิจารณาถึงโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานและการควบคุมดานปฏิบัติการในการ
ออกแบบใหม การดั ด แปลง และการบู ร ณะเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเครื่ อ งมื อ ระบบ และ
กระบวนการที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะดานพลังงาน
ผลของการประเมินสมรรถนะดานพลังงานตองนําไปรวมเขากับการกําหนดรายละเอียด การออกแบบและ
กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาของโครงการที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
ผลของกิจกรรมการออกแบบตองจัดเก็บไวเปนบันทึก
4.5.7 การจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงาน (Procurement of Energy Services,
Products, Equipment and Energy)
ในการจัดหาบริการดานพลัง งาน ผลิตภัณฑ และอุปกรณที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต อลักษณะการใช
พลั ง งานที่ มี นั ย สํ า คั ญ องค ก รต อ งแจ ง ให ผู ส ง มอบทราบว า การจั ด หานี้ จ ะถู ก ประเมิ น ในเรื่ อ งของสมรรถนะ
ดานพลังงานดวย
องคกรตองกําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งเกณฑในการประเมินลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน
และประสิทธิภาพดานพลังงานตลอดแผนงานหรือตลอดชวงอายุการใชงานที่คาดไว ในการจัดหาผลิตภัณฑ อุปกรณ
หรือบริการที่ใชพลังงาน ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะดานพลังงานขององคกร
องคกรตองกําหนดขอกําหนดรายละเอียดการจัดซื้อพลังงานเปนเอกสารตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิผล
ในการใชพลังงาน
4.6 การตรวจสอบ (Checking)
4.6.1 การเฝาระวัง การวัด และการวิเคราะห (Monitoring, Measurement and Analysis)
องคกรตองมั่นใจวาคุณลักษณะที่สําคัญของการปฏิบัติงานที่เปนตัวกําหนดถึงสมรรถนะดานพลังงาน ไดรับ
การเฝาระวัง ตรวจวัดและวิเคราะหตามชวงเวลาที่วางแผนไว ซึ่งคุณลักษณะที่สําคัญอยางนอยที่สุดตองรวมถึง
a) ลักษณะการใชพลังงานที่มนี ัยสําคัญและผลของการทบทวนดานพลังงานอืน่ ๆ
b) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
c) ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPI)
d) ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
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e) การประเมินปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกับที่คาดการณไว
ผลของการเฝาระวังและตรวจวัดคุณลักษณะสําคัญตองถูกจัดเก็บเปนบันทึก
แผนการตรวจวัดดานพลังงานตองถูกกําหนดและนําไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับขนาด ความซับซอนขององคกร
และเครื่องมือเฝาระวังและตรวจวัดที่มีอยู
หมายเหตุ : การวัดสามารถเริ่มจากมิเตอรวัดทั่วไปสําหรับองคกรขนาดเล็กไปจนถึงระบบการเฝาระวังและตรวจวัดที่
เชื่อมโยงกับซอฟแวรซึ่งสามารถรวบรวมและวิเคราะหผลใหโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคกรในการ
พิจารณาเครื่องมือและวิธีการในการวัด
องคกรจะตองกําหนดและทบทวนความจําเปนในการตรวจวัดตามชวงเวลาที่กําหนดไวและองคกรตองมั่นใจ
วาเครื่องมือที่ใชในการเฝาติดตามและการตรวจวัดคุณลักษณะสําคัญนี้ตองใหขอมูลที่มีความถูกตองและเที่ยง ตรง
บันทึกของการสอบเทียบและวิธีการอื่นใดที่พิสูจนถึงความถูกตองและเที่ยงตรงดังกลาวตองไดรับการเก็บรักษาไว
องคกรตองมีการสืบสวนหาสาเหตุและดําเนินการกับความเบี่ยงเบนที่มีนัยสําคัญตอสมรรถนะดานพลังงาน
และผลของกิจกรรมเหลานี้ตองไดรับการเก็บรักษาไว
4.6.2 การประเมิ น ความสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดด า นกฎหมายและข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ( Evaluation of
Compliance with Legal Requirements and Other Requirements)
องคกรตองประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดดานกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะ
การใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงานขององคกรตามชวงเวลาที่กําหนด
บันทึกผลการประเมินความสอดคลองตองเก็บรักษาไว
4.6.3 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน (Internal Audit of the EnMS)
องคกรตองทําการตรวจประเมินภายในตามแผนชวงเวลาที่กําหนดเพื่อใหมั่นใจวาระบบการจัดการพลังงาน
- เปนไปตามแผนที่กําหนดไวในการจัดการดานพลังงาน รวมทั้งขอกําหนดของมาตรฐานสากลนี้
- เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงานที่กําหนด
- มีการนําไปปฏิบัติและคงรักษาไวอยางมีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
ตองจัดทําแผนและกําหนดการในการตรวจประเมินโดยพิจารณาถึงสถานะและความสําคัญของกระบวนการ
และพื้นที่ที่จะถูกตรวจประเมิน รวมทั้งผลการตรวจครั้งที่ผานมา
การคัดเลือกผูตรวจประเมินและการดําเนินการตรวจประเมินตองมั่นใจไดวากระบวนการตรวจประเมิน
เปนไปตามขอเท็จจริงและมีความยุติธรรม
บันทึกผลการตรวจประเมินจะตองไดรับการจัดเก็บและรายงานตอผูบริหารระดับสูง
4.6.4 ความไม เ ป น ไปตามข อ กํ า หนด การแก ไ ข การปฏิ บั ติ ก ารแก ไ ข และการปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น
(Nonconformities, Correction, Corrective and Preventive Action)
องค กรต อ งจั ด การความไม เป น ไปตามขอกํา หนดที่ เกิด ขึ้น หรือที่ มี แ นวโนมจะเกิด ขึ้น โดยทํ า การแกไข
ปฏิบัติการแกไข และปฏิบัติการปองกัน รวมถึง
a) ทบทวนความไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นหรือที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น
b) คนหาสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นหรือที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นนั้น
c) ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาความไมเปนไปตามขอกําหนดนั้นจะไมเกิดขึ้นหรือ
เกิดขึ้นซ้ําอีก
d) กําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งวิธีการดําเนินการที่เหมาะสม
e) จัดเก็บบันทึกของการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
f) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไขหรือการปฏิบัติการปองกันที่ไดดําเนินการ
การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกันตองมีความเหมาะสมกับขนาดปญหาที่เกิดขึ้นหรือที่มีแนวโนม
จะเกิดขึ้น และผลตอสมรรถนะดานพลังงานที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
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2

องคกรตองมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงที่จาํ เปนใด ๆ ตองนําไปดําเนินการในระบบการจัดการพลังงาน
4.6.5 การควบคุมบันทึก (Control of Records)
องคกรตองจัดทําและจัดเก็บบันทึกที่จําเปนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนไปตามขอกําหนดของระบบการจัด
การพลังงานและมาตรฐานสากลนี้ และแสดงใหเห็นถึงการบรรลุผลของสมรรถนะดานพลังงาน
องคกรตองกําหนดและควบคุมการปฏิบัติในการชี้บง การเรียกใช และการจัดเก็บบันทึก
บันทึกตองอานไดชัดเจน สามารถชี้บงและสอบกลับไดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ
4.7 การทบทวนการบริหาร (Management Review)
4.7.1 บททั่วไป (General)
ผูบริหารสูงสุดตองทบทวนระบบการจัดการพลังงานขององคกรตามชวงเวลาที่กําหนด เพื่อใหมั่นใจวาระบบ
การจัดการพลังงานดําเนินไปอยางตอเนื่องเหมะสม มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล บันทึกการทบทวนการบริหาร
จะตองเก็บรักษาไว
4.7.2 ประเด็นนําเขาในการทบทวนการบริหาร (Input to Management Review)
ประเด็นนําเขาในการทบทวนการบริหารตองครอบคลุมในเรื่อง
a) ติดตามการดําเนินการตาง ๆ จากการทบทวนของการบริหารครั้งที่ผานมา
b) ทบทวนนโยบายพลังงาน
c) ทบทวนสมรรถนะดานพลังงานและตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs) ที่เกี่ยวของ
d) ผลการประเมิ น ความสอดคล อ งกั บ กฎหมายและการเปลี่ ย นแปลงกฎหมายและข อ กํา หนดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวกับองคกร
e) ระดับของการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน
f) ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
g) สถานะของการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
h) สมรรถนะดานพลังงานที่คาดการณไวสําหรับชวงเวลาถัดไป
i) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
4.7.3 ผลที่ไดจากการทบทวนการบริหาร (Output from Management Review)
ผลที่ไดจากการทบทวนการบริหารตองครอบคลุมในเรื่องการตัดสินใจหรือการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
a) การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะดานพลังงานขององคกร
b) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน
c) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
d) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือองคประกอบอื่น ๆ ของระบบการจัดการพลังงาน
ซึ่งสอดคลองกับความมุงมัน่ ในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
e) การเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรทรัพยากร
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3

บทที่ 3
ขอกําหนดทั่วไป ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
และนโยบายพลังงาน
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึง แนวทางปฏิบัติและการดําเนินการใหสอดคลองกับ ขอกําหนดที่ 4.1 ขอกําหนด
ทั่วไป ขอกําหนด 4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร และ ขอกําหนด 4.3 นโยบายพลังงาน และแนวทางการปฏิบัติ
ในการพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐานสากล รวมทั้งตัวอยางเอกสารที่จําเปนเพื่อนําไป
ประยุกตใชใหสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General Requirements)

c) กําหนดวิธีการ
ดําเนินงานที่จะทําให
เปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐาน เพื่อใหบรรลุุถึง
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ของสมรรถนะดานพลังงาน
และระบบการจัด
การพลังงาน

a) จัดทําระบบ จัดทํา
เอกสาร นําไปปฏิบัติ คง
รักษาไวและปรับปรุงระบบ
การจัดการพลังงานตาม
ขอกําหนดของ
มาตรฐานสากลนี้

b) กาหนดและจ
กํกาหนดและจดทาเอกสารทระบุ
าหนดและจัดดทาเอกสารทระบ
ดทํทําเอกสารที่ระบุ
ะบ
ขอบขายและขอบเขตของระบบการจัด
การพลังงาน

รูปที่ 3-1 แผนภาพแสดงความตองการของขอกําหนด 4.1
(ขอกําหนดทั่วไป)
แนวทางปฏิ บั ติ ในการดํ า เนิ นการให ส อดคล อ งกับ ความต อ งการของขอกํา หนด 4.1 (ขอกํา หนดทั่ ว ไป)
ควรดําเนินการดังตอไปนี้
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1.

องคกรตองกําหนดขอบเขตขอบขาย (Scope) และขอบเขต (Boundaries) ของระบบการจัดการพลังงาน
ที่จะดําเนินการจัดการพลังงานและขอการรับรอง โดยอาจเปนการขอการรับรองหนึ่ง ขอบขายแตหลาย
ขอบเขตหรือหลายที่ตั้ง เชน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอการรับรองระบบการจัดการพลังงานของ
อาคารสํ า นั ก งาน โดยมี ข อบเขตทั้ ง หมด 4 สํ า นั ก งาน (ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ดอนเมื อ ง หลานหลวง
และสุวรรณภูมิ) หรือ โรงงานผลิตอุปกรณไฟฟาอาจกําหนดขอบขายการขอรับรองระบบการจัดการพลังงาน
เฉพาะในฝายผลิตเครื่องซักผาเพียงฝายเดียว ขณะที่โรงงานดังกลาวผลิตทั้งเครื่องซักผาและตูเย็น เปนตน
ทั้ ง นี้ ขึ้นอยู กับความตองการขององค กร แต อย า งไรก็ตามการกําหนดขอบขายและขอบเขตนั้นไม ควรมี
การตัดแบง การละเวน หรือหลีกเลี่ยงบางสวนของแหลงพลังงาน หรือลักษณะการใชพลังงาน ของเครื่องจักร
หรือกระบวนการออกจากกัน เวนแต มีการติดตั้งมิเตอรที่ใชวัดปริมาณการใชพลังงานที่แยกออกจากกัน
อยางชัดเจน
หมายเหตุ กรณีเปนโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมตามกฎหมาย ควรกําหนดขอบขายและขอบเขต
ในการขอการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ใหสอดคลองกับความตองการของ
การจัดการพลังงานตามกฎหมาย คือ ขอบขายหรือกิจกรรมตาง ๆ ภายใตบานเลขที่เดียวกัน

2.

องคกรควรจัดทําคูมือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual) เพื่อแสดงขอบขาย (Scope)
และขอบเขต (Boundaries) ของระบบการจัดการพลังงานที่จะขอการรับรอง รวมถึงแนวทางการดําเนินงาน
ขององคกรตามขอกําหนดตาง ๆ ในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ใหชัดเจน
หมายเหตุ องคกรที่ไดรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ/หรือระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 แลวสามารถจัดทําคูมือการจัดการพลังงานรวมกับคูมือคุณภาพและ/
หรือคูมือการจัดการสิ่งแวดลอมได

3.

องค ก รควรจั ด ทํ า ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน (Procedure) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (Work Instruction) และ เอกสาร
สนั บ สนุ น (Supporting Document) ตามความเหมาะสมจํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น งานได ต าม
ขอกําหนดของมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 และใหสามารถบรรลุถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ของสมรรถนะดานพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน
หมายเหตุ ตามขอกําหนดระบุใหตองจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) เฉพาะการวางแผนพลังงาน
(Energy Planning) และการควบคุมเอกสาร (Document Control) เทานั้น แตในทางปฏิบัติ
ควรพิจารณาจัดทํา ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และ
เอกสารสนั บ สนุ น (Supporting Document) ให เ พี ย งพอตามความเหมาะสม เพื่ อ ความ
สะดวกในการนําไปสูการปฏิบัติ และการรองรับการตรวจประเมิน

ตัวอยาง “คูมือการจัดการพลังงาน” แสดงในภาคผนวก ก.
ตัวอยาง “ระเบียบการปฏิบัติงาน” ตาง ๆ แสดงในภาคผนวก ข. ถึง จ.
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• a) กําหนดนโยบายพลังงาน นําไป
ปฏิบัติและคงรักษาไว
• b) แตงตั้งตัวแทนฝายบริหารและ
อนุมัติแตงตั้งทีมจัดการพลังงาน
• c) จัดใหมีทรัพยากรที่จําเปน
• d) ชี้บงถึงขอบขายและขอบเขต
ของระบบการจัดการพลังงาน
• e) สื่อสารใหพนักงานในองคกร
ทราบถึงความสําคัญของการจัด
การพลังงาน
• f) มั่นใจวามีการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายดาน
พลังงาน
• g) มั่นใจวามีตัวชี้วัดสมรรถนะดาน
พลังงานที่เหมาะสมกับองคกร
• h) พิจารณาถึงสมรรถนะดาน
พลังงานในการวางแผนระยะยาว
• i) มั่นใจวามีการตรวจวัดและ
รายงานผลตามชวงเวลาที่กําหนด
• j) ดําเนินการทบทวนการ
บริหารงาน

• หนาที่ของผูแทนฝายบริหาร
ดานพลังงาน
ทําใหมั่นใจวาระบบการจัด
การพลังงาน ไดถูกจัดทํา นําไป
ปฏิบัติ คงรักษาไวและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
• b) กําหนดตัวบุคคลและกําหนด
อํานาจหนาที่ในระดับบริหารที่
เหมาะสม เพื่อทํางานรวมกับ
EnMR การสนับสนุนกิจกรรม
การจัดการพลังงาน
• c) รายงานสมรรถนะดาน
พลังงานตอผูบริหารสูงสุด
• d) รายงานสมรรถนะของระบบ
การจัดการพลังงานตอผูบริหาร
สูงสุด
• e) ทําใหมั่นใจวาการวางแผน
กิจกรรมดานการจัดการพลังงาน
ไดถูกออกแบบใหสนับสนุน
นโยบายดานพลังงานขององคกร
• f) กําหนดและสื่อสารให
ผูเกี่ยวของรับทราบถึงความ
รับผิดชอบ อํานาจหนาที่เพื่อทํา
ใหระบบการจัดการพลังงานเกิด
ประสิทธิผล
• g) กําหนดเกณฑหรือวิธีการที่
จําเปนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทั้ง
การปฏิบัติงานและการควบคุมใน
ระบบการจัดการพลังงานเปนไป
อยางมีประสิทธิผล
• h) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับ
ในองคกรมีความตระหนักถึง
นโยบายพลังงานและวัตถุประสงค
ดานพลังงาน
• a)

EnMS Team

• หนาที่ของผูบริหารระดับสูง

EnMR
R

Top
p Management
g
t

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
(Management Responsibility)

• หนาที่ของทีมจัดการพลังงาน
• 1.ดําเนินการจัดการพลังงานให
สอดคลองกับนโยบายพลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานของ
บริษัทฯ
• 2.ประสานงานกับหนวยงานทุก
ฝายที่เกี่ยวของ เพื่อขอความ
รวมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรม
หรือกิจกรรมดานการอนุรักษ
พลังงานใหเหมาะสมกับเจาหนาที่
ในแตละหนวยงาน
• 3.ควบคุมดูแลใหวิธีการจัด
การพลังงานของบริษัทฯ ดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน
• 4.รายงานผลการปฏิบัติงานดาน
อนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงาน ตามนโยบาย
พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหกับผูบริหารสูงสุด
รับทราบ
• 5.เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนด
หรือทบทวนนโยบายพลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงานใหผูบริหาร
สูงสุดพิจารณา
• 6.สนับสนุนใหผูบริหารสูงสุด
ดําเนินการดานการจัด
การพลังงาน ตามที่กฎหมาย
กําหนด

รูปที่ 3-2 แผนภาพความตองการของขอกําหนด 4.2
(ความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management Responsibility))
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.2.1 ผูบริหารสูงสุด (Top Management)
ผูบริหารสูงสุดตองแสดงความมุงมั่นในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และเปน
แบบอยางที่ดีในการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งใหการสนับสนุนในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานอยางตอเนื่อง
ใหเกิดประสิทธิผล โดยตองพิจารณาดําเนินการดังนี้
1.

พิจารณานโยบายพลังงานและลงนามอนุมัติในประกาศนโยบายพลังงาน

2.

คัดเลือกตัวแทนฝายบริหารพลังงาน (EnMR) รวมทั้งลงนามอนุมัติในประกาศแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร
พลังงาน และทีมจัดการพลังงาน

3.

จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอในการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน (ทรัพยากรในที่นี้หมายถึง ทรัพยากร
บุคคล ความชํานาญพิเศษ เทคโนโลยี และ ดานการเงิน)

4.

กํา หนดขอบขายและขอบเขตที่ ตองการจะขอรับรองระบบการจั ดการพลัง งานให ชัดเจนโดยจัดทําเปน
เอกสาร

5.

สื่อสารใหพนักงานในองคกรทราบถึงความสําคัญของการจัดการพลังงาน รวมถึงการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน การฝกอบรม ติดประกาศ ประชุมชี้แจง
พนักงาน เปนตน

6.

พิจารณาตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs) ที่เหมาะสมกับองคกร รวมทั้งวัตถุประสงคและเปาหมาย
ดานพลังงาน

7.

พิจารณาถึงสมรรถนะดานพลังงานในการวางแผนระยะยาว เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณและ
เครือ่ งจักร การขยายกําลังการผลิต การผลิตผลิตภัณฑใหม การสรางโรงงานใหม เปนตน

8.

ติดตามใหมีการตรวจวัดและรายงานผลตามชวงเวลาที่กําหนด และตัดสินใจแนวทางการปฏิบัติการแกไข
กรณีเกิดปญหาขึ้นในระบบ

9.

ทําหนาที่เปนผูนําในการประชุมทบทวนการบริหารและสรุปตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ

หมายเหตุ

ผูบริหารสูงสุดในที่นี้หมายถึง ผูที่มีอํานาจสูงสุดในการควบคุมและบริหารงานในขอบขายที่ขอการ
รับ รองระบบการจั ด การพลั ง งานขององค ก ร โดยความมุ ง มั่ น ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของผู บ ริ หารสุ ง สุ ด คื อ
การใหความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอในการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน

3-4

inner 50001new (3)1-9.indd 4

20/7/2560 13:56:11

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

3

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.2.2 ตัวแทนฝายบริหาร
(Management Representative)
1.

ผูบริหารสูงสุดจะตองแตงตั้งตัวแทนฝายบริหารพลังงาน (EnMR) ซึ่งจะมีคนเดียวหรือหลายคนได

2.

EnMR จะตองเปนผูที่มีความสามารถและมีอํานาจเพียงพอในการปฏิบัติตามขอ a) ถึง h) ของขอกําหนดนี้ โดยบุคคลที่
จะมาเปน EnMR นั้นใหพิจารณาจากโครงสรางการบริหารงานขององคกร เชน รองกรรมการผูจัดการ ผูจั ดการฝาย
วิศวกรรม ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการฝายผลิต หรือผูที่ผูบริหารระดับสูงเห็นวามีความเหมาะสมและมีความรูดานเทคนิค
และวิศวกรรมพอสมควร ขอแนะนําในการพิจารณาดานทักษะและความสามารถที่เหมาะสมสําหรับ EnMR ดังนี้
1) มีความเปนเปนผูนําและจูงใจผูอื่นได
2) มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดทุกระดับในองคกร
4) มีความเขาใจแนวคิดของลักษณะการใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงาน
5) มีทักษะดานการแกปญหาและลดความขัดแยง
6) มีทักษะในดานการวิเคราะหและมีความเขาใจเรื่องของสมรรถนะดานพลังงาน

3.

ประกาศแตงตั้ง EnMR ตองลงนามโดยผูบริหารสูงสุด และตองสื่อสารประชาสัมพันธใหพนักงานในองคกร
รับทราบโดยทั่วกัน โดยการติดประกาศ หนังสือเวียน และสื่ออื่น ๆ ในองคกรที่สามารถเขาถึงบุคลากรทุกคน
ในองคกร

4.

EnMR จะต องกํา หนดบุ ค คลซึ่ ง เป น ตั ว แทนจากหน ว ยงานที่ มี ความเกี่ย วขอ งโดยตรงต อสมรรถนะดาน
พลังงาน และผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลเปนทีมจัดการพลังงาน
มีจํานวนใหเหมาะสมกับขนาดขององคกร และมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยมีขอแนะนําในการ
คัดเลือกสมาชิกของทีมจัดการพลังงานดังนี้
1) เปนบุคลากรที่มีทักษะทั้งในสวนของสายงานดานเทคนิค และสายงานดานปฏิบัติการอื่น ๆ ในองคกร
2) ผูที่สามารถตัดสินใจหรือใหขอมูลดานการเงินได
3) บุคลากรดานการจัดซื้อ
4) บุคลากรที่ไมไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชพลังงานโดยตรงแตอาจมีความสําคัญ เชน ผูมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูล
บิลคาไฟฟา และผูมีหนาที่ในกระบวนการสรางจิตสํานึกหรือเจาหนาที่ทรัพยากรบุคล เปนตน
5) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญ (SEU)
6) บุคลากรดานการซอมบํารุงและการสนับสนุนการผลิต
7) บุ ค ลากรด า นการผลิ ต หรื อ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการในการพั ฒ นาและปรั ง ปรุ ง ด า น
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง เชน ทีมไคเซ็น
8) บุคลากรที่เปนตัวแทนจากผูปฏิบัติงานตางชวงเวลากัน (Different Shifts)
หมายเหตุ สถานประกอบการที่เปนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมควรพิจารณาแตงตั้งใหประธานคณะทํางาน
ดานการจัดการพลังงาน และคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เปนตัวแทนฝายบริหารพลังงาน
(EnMR) และทีมจัดการพลังงานในระบบ ISO 50001 ตามลําดับ โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของทีมจัด
การพลังงานใหสอดคลองตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
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ตัวอยาง ประกาศแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร
ประกาศแตงตั้ง
ตัวแทนฝายบริหารงานพลังงาน
ตามที่ บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด มีนโยบายที่จะจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
นั้ น บริษั ท ฯ ขอแต ง ตั้ ง นายสากล พลั ง งานไทย เป น ตั ว แทนฝ า ยบริหารงานพลั ง งาน (Energy Management
Representative “EnMR”) โดยมีหนาที่ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จัดทําระบบการจัดการพลังงาน ดําเนินการใหมีการปฏิบัติ ดํารงรักษาไวและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ตามที่กําหนดในมาตรฐานสากล
กําหนดตัวบุคคลและกําหนดอํานาจหนาที่ในระดับบริหารที่เหมาะสม เพื่อทํางานรวมกับ EnMR
ในการสนับสนุนกิจกรรมในระบบการจัดการพลังงาน
รายงานสมรรถนะดานพลังงานแกผูบริหารสูงสุด
รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการพลังงานแกผูบริหารสูงสุด
ทําใหมั่นใจวาการวางแผนกิจกรรมของระบบการจัดการพลังงานวาไดถูกออกแบบใหสนับสนุน
นโยบายพลังงานขององคกร
กําหนดและสื่อสารใหพนักงานรับทราบถึงความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่เพื่อทําใหระบบการจัด
การพลังงานเกิดประสิทธิผล
กํา หนดเกณฑ หรือวิ ธี การที่ จํ า เป น เพื่ อให เกิด ความมั่ น ใจว า ทั้ ง การปฏิ บั ติ ก ารและการควบคุ ม
ในระบบการจัดการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล
ส ง เสริม ให พ นั กงานทุ ก ระดั บ ในองค ก รมี ค วามตระหนั ก ถึง นโยบายพลั ง งานและวั ต ถุป ระสงค
ดานพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ลงชื่อ ......................................................................
(.............................................................)
ตําแหนง (ผูบ ริหารสูงสุด/เจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุม)
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3

ตัวอยางประกาศแตงตั้งทีมจัดการพลังงาน
ประกาศแตงตั้ง
คณะทํางานการจัดการพลังงาน
เพื่อใหการดําเนินงานระบบการจัดการพลังงานของ บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด เปนไปอยางตอเนื่อง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงไดแตงตั้งทีมจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานตาง ๆ
เพื่อรวมประสานการทํางานระบบการจัดการพลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................
6. .................................................................
7. ................................................................

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ

โดยคณะทํางานมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดํ า เนิ น การระบบจั ดการพลัง งานให ส อดคลอ งกับ นโยบายพลั งงานและวิธี การจัด การพลังงาน
ของบริษัทฯ
ประสานงานกับ หน ว ยงานทุ กฝ า ยที่ เกี่ย วของ เพื่ อ ขอความรว มมื อในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงาน
ใหเหมาะสมกับเจาหนาที่ในแตละหนวยงาน
ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของบริษัท ฯ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานดานอนุรักษพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน ตามนโยบายพลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานใหกับผูบริหารสูงสุดรับทราบ
เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานใหผูบริหาร
สูงสุดพิจารณา
สนับสนุนใหผูบริหารสูงสุดดําเนินการดานการจัดการพลังงาน ตามที่กฎหมายกําหนด

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ลงชื่อ ......................................................................
(.............................................................)
ตําแหนง (ผูบ ริหารสูงสุด/เจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุม)
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.3 นโยบายพลังงาน (Energy Policy)
1.

องคกรจะต องจัดทํา นโยบายพลังงานซึ่ง ตองระบุแนวทางและกรอบการดําเนินงานในระบบการจัด การ
พลังงานใหเหมาะสมกับองคกรและมีเนื้อหาครบถวนตามขอกําหนด 4.3
หมายเหตุ
1) การจั ด ทํ า นโยบายพลั ง งานสามารถดํ า เนิ น การก อ นการทบทวนด า นพลั ง งาน (Energy Review)
แตเมื่อดําเนินการทบทวนดานพลังงานแลวเสร็จ ควรกลับมาทบทวนนโยบายพลังงานอีกครั้ง เพื่อให
แนใจวามีความเหมาะสมกับลักษณะการใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงานขององคกร
2) นโยบายพลังงานในการสนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑหรือบริการที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานนั้น มิไดตองการใหองคกรจัดซื้ออุปกรณ
หรือเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดเสมอ แตการสนับสนุนดังกลาวจะเป นการสนับสนุนให
เกิดการปรับปรุงดานสมรรถนะดานพลังงานซึ่งสงผลดีตอการเพิ่มผลผลิตและความสามารถในการทํา
กําไรขององคกรในระยะยาว

2.

องคกรที่จัดทําระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ/หรือ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
ควรจัดทํานโยบายพลังงานแยกออกมาจากนโยบายคุณภาพและ/หรือนโยบายสิง่ แวดลอม เพื่อสะดวกในการ
ตรวจประเมินและสะดวกในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย

3.

นโยบายพลังงานไมควรมีขอเนื้อหายาวจนเกินไป เพราะจะทําใหยากลําบากในการทําความเขาใจและนําไปสู
การปฏิบัติ

4.

ประกาศนโยบายพลังงานตองลงนามโดยผูบริหารสูง สุด และตองมีการสื่อสารประชาสัมพันธใหพนักงาน
ในองคกรรับทราบโดยทั่วกัน เชน ติดประกาศ จัดทําปายนโยบายติดตามหนวยงานตาง ๆ จัดทําเปนเอกสาร
แจกจายพนักงาน หรือทําขอความติดหลังบัตรประจําตัวพนักงาน เปนตน

5.

ควรทดสอบความเขาใจในนโยบายพลังงานของพนักงานอยางสม่ําเสมอ โดยใหพนักงานอธิบายถึง ใจความ
สําคัญและวิธีปฏิบัติตนใหสอดคลองกับนโยบายพลังงานขององคกร

หมายเหตุ

สถานประกอบการที่เปนโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมใหปรับปรุงและประกาศนโยบายพลังงาน
ใหม โดยเพิ่มขอความ "องคกรจะสนับสนุนการออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ และบริการดานพลังงานที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพและทําให เกิด การปรับปรุงสมรรถนะด านพลั งงาน" จากนโยบายพลั งงานในการจัด
การพลังงานตามกฎหมาย เพื่อใหนโยบายดานพลังงานครอบคลุมเนื้อหาของขอกําหนดทั้ง 2 ระบบ
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ตัวอยาง ประกาศนโยบายพลังงาน
ประกาศ
นโยบายพลังงาน
บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด เปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ถือวาระบบการจัดการพลังงานเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ผูบริหารทุกระดับตองใหการสนับสนุนและถือเปนความรับผิดชอบโดยตรง
จึงขอประกาศนโยบายพลังงานดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายในการ
เพิ่มสมรรถนะดานพลังงงานขึ้น 20 % ภายในป 2570 จากระดับการใชพลังงานในปจจุบัน
บริษัทฯ จะใหการสนั บสนุนดานทรั พยากรที่จํ าเปน และขอมูลสารสนเทศอยางเพี ย งพอ
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายด า นพลั ง งาน และดํ า รงรั ก ษาระบบการจั ด
การพลังงานไว
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงาน
ปริมาณการใชพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงาน
บริษัทฯ จะกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แผนปฏิบัติดานการอนุรักษพลังงาน และมีการ
ทบทวนประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอทุก ๆ ป
บริษัทฯ จะสนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณการผลิต และ
บริการอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ลงชื่อ ......................................................................
(.............................................................)
ตําแหนง (ผูบ ริหารสูงสุด/เจาของโรงงานควบคุม/เจาของอาคารควบคุม)
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บทที่ 4
การวางแผนดานพลังงาน (Energy Planning)
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึง แนวทางในการปฏิบัติ การวางแผนดานพลังงาน (ขอกําหนด 4.4) และแนวทางการ
ปฏิบัติในการพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐานสากล รวมทั้งตัวอยางเอกสารที่จําเปนเพื่อ
นําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว
Inputs ในการวางแผน

ลักษณะการใชพลังงาน
ในอดีตและปจจุบัน

• ตัวแปรที่มผี ลกระทบ

ตอการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ

การทบทวนดานพลังงาน

Outputs ของการวางแผน

A.วิเคราะหลักษณะการใช
และปริมาณการใชพลังงาน

B.ชี้บงพื้นที่ของลักษณะการใช
และปริมาณการใชพลังงาน
ที่มนี ัยสําคัญ (Significant
Energy Use & Consumption)

• สมรรถนะดานพลังงาน

x
x
x
x
x
x

SEUs
ขอมูลฐานพลังงาน
EnPIs
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แผนปฏิบัติ

C.ชี้บงโอกาสในการปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงาน

รูปที่ 4-1 แผนภาพแสดงกระบวนการวางแผนดานพลังงาน

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General)
องคกรตองดําเนินการและจัดทําระเบียบปฏิบัติการของกระบวนการวางแผนดานพลังงาน (Energy Planning
Procedure) ซึ่งแสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติ และผูดําเนินการในการวางแผนดานพลังงาน ทั้งนี้การ
วางแผนดานพลังงานจะตองสอดคลองกับนโยบายพลังงานและนําไปสูกิจกรรมการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานอยาง
ตอเนื่อง
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัตงิ าน “เรื่องการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน” แสดงในภาคผนวก ข.3
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.4.2 ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
(Legal Requirements and Other Requirements)
การเขาถึง
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ในเรื่อง
Energy Use, Energy Consumption,
Energy Efficiency ที่เกี่ยวของกับองคกร

ดําเนินการตรวจสอบความเปน
ปจจุบัน (Update) ของกฎหมาย
และขอกําหนดอื่น ๆ ทุกเดือน

EnMR พิจารณาความเกี่ยวของ
และการนํามาบังคับใชในองคกร

นํากฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ไปสูการปฏิบัติใน
องคกร และทวนสอบความ
สอดคลอง

จัดทําทะเบียนกฎหมาย และสรุป
สาระสําคัญของกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ

รูปที่ 4-2 แผนภาพแสดงการดําเนินการตามขอกําหนด 4.4.2
(ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ (Legal Requirements and Other Requirements))
1.

องคกรควรจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ เพื่อแสดงขั้นตอนและผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการ ตลอดจนวิธีการเขา ถึง และการตรวจสอบความเปนป จจุบัน (Update) ของกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ในเรื่องของลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน และประสิทธิภาพดานพลังงาน
ที่เกี่ยวของกับองคกร
หมายเหตุ
สิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญยิ่งคือการพิจารณารายละเอียดและวัตถุประสงค ของกฎหมายและขอกํา หนด
ที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน และประสิทธิภาพดานพลังงาน ขององคกรวามี
ความจํ า เป น ต อ งนํ า มาบั ง คั บ ใช ในขอบขา ยของระบบการจั ด การพลั ง งาน โดยที่ ผ า นมามี กฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของใน 4 ลักษณะดังนี้
1) กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของโดยตรงกับระบบการจัดการพลังงานและมีผลอยางมีนัยสําคัญตอ
สมรรถนะพลังงานขององคกร เชน พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ในบางมาตรา กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
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อาคารควบคุ ม พ.ศ. 2552 ทั้ ง ฉบั บ เป น ต น กฎหมายและข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ งเหล า นี้ ต อ งนํ า มา
ขึ้นทะเบียน และนําไปสูการปฏิบัติอยางครบถวน
2) กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงาน แตไม มีผลอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะ
พลั ง งานขององค กร เช น พระราชบั ญ ญั ติ การพั ฒนาและส งเสริม พลัง งาน พ.ศ. 2535 และพระราช
กฤษฎีกากําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 กําหนดใหพลังงานไฟฟาซึ่งมีขนาดการผลิตรวมของแตละ
แหลงผลิตตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป เปนพลังงานควบคุม ดังนั้นถาองคกรใดมีการติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟาขนาดตั้งแต 200 กิโลโวลตแอมแปรขึ้นไป ตองดําเนินการขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
เปนตน
3) กฎหมายและข อกําหนดที่เกี่ยวของโดยตรงกับระบบการจัดการพลังงานและมีผลอยางมีนัยสําคัญตอ
สมรรถนะพลังงานขององคกร แตจะนํามาบังคับใชในบางกรณี เชน กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดประเภท
หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลั กเกณฑ และวิ ธี การในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งบังคับใชในกรณี การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น
ในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ตองมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษพลังงาน เปนตน
4) กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับอุปกรณประสิทธิภาพสูง แตไมมีผลตอการบังคับใชกับ ระบบการ
จัดการพลังงานและไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะพลังงานขององคกร เชน กฎกระทรวงกําหนด
กระติ ก น้ํ า ร อ นไฟฟ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกํ า หนดเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี
ประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2552 เปนตน เนื่องจากกฎกระทรวงฯ เหลานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนขอแนะนํา
ตอผูผลิตและผูจําหนายอุปกรณในการสงเสริมดานประสิทธิภาพพลังงานและสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ซึ่งออกตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ในบางกรณีจะกลาวอางวาตองนํามาเปนเกณฑดานสมรรถนะพลังงาน
ในการจัดซื้ออุปกรณใหมในองคกรซึ่ง องคกรสามารถดําเนินการไดอยูแลวในทางปฏิบัติโดยไมมีความ
จําเปนตองนํามาขึ้นทะเบียนกฎหมายขององคกรเนื่องจากองคกรไมไดถูกบังคับใหปฏิบัติตามกฎกระทรวง
เหลานี้ อีกทั้งมีความยุงยากในการดําเนินการและไมสอดคลองกับความตองการของขอกําหนด 4.2.2 และ
ไมสอดคลองกับวัตุประสงคของการออกกฎกระทรวงฯ ดังกลาวดวย
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัตงิ าน “เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ” แสดงในภาคผนวก ข.1
2.

วิธีการเขาถึงและการตรวจสอบความเปนปจจุบัน (Update) ของกฎหมายดานพลังงานสามารถเขาไปดูได
ที่เว็บไซดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของตัวอยางเชน
1) เว็บไซตของสํานักงานราชกิจจาณุเบกษา (www.ratchakitchs.soc.go.th)
2) เว็บไซตของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (www.dede.go.th)
3) เว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)

3.

จัดทําทะเบียนกฎหมายและสรุปสาระสําคัญของกฎหมายในสวนที่องคกรจะตองดําเนินการและปฏิบัติ
ตัวอยาง “ทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน” แสดงในภาคผนวก ข.2

4.

ควรติดตามความเปนปจจุบันของกฎหมายเปนระยะ ๆ เชน ทุก 1 เดือน เพื่อตรวจสอบวามีการเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกหรือมีกฎหมายดานพลังงานใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรหรือไม
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.4.3 การทบทวนดานพลังงาน (Energy Review)
4.4.3 a)
วิเ4.4.3
คราะหa)ลักษณะการใชและ
ปริมาณการใชพลังงาน

• ชี้บงแหลงพลังงานปจจุบัน
• ประเมินลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอดีตและปจจุบัน

4.4.3 b)

4.4.3 b)
ชี้บงพื้นที่ของลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU)

•
•
•
•
•

4.4.3 c)4.4.3 c)

• จัดทําเกณฑเพื่อบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานของ SEU

ชี้บงโอกาสในการปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงาน

กําหนดเกณฑในการบงชี้ SEU (Pareto 80%)
ชี้บงบุคลากรที่เกี่ยวของกับSEU
ชี้บงตัวแปรที่เกี่ยวของกับ SEU
ประเมินสมรรถนะพลังงานในปจจุบันของ SEU
ประมาณการลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอนาคต

รูปที่ 4-3 แผนภาพแสดงการดําเนินการตาม ขอกําหนด 4.4.3
(การทบทวนดานพลังงาน (Energy Review))
1.

ขอบเขตของการทบทวนดานพลังงานตองครอบคลุม กิจกรรมตาง ๆ ดานพลังงานทั้งหมดที่องคกรสามารถ
ควบคุมไดภายในขอบขายและขอบเขตที่ขอการรับรอง เชน การใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิต การใชเชื้อเพลิงสําหรับรถโฟลคลิฟทในโรงงาน โดยองคกรตองนําขอมูลการใชพลังงานมาทบทวนดาน
พลังงานดวย แตถาเปนการใชเชื้อเพลิงในการขนสงสินคาหรื อการขนสงวัตถุดิบนอกขอบขายและขอบเขตของ
การขอการรับรองนั้น องคกรสามารถเลือกนํากิจกรรมดังกลาวเขารวมในการทบทวนดานพลังงานหรือไมขึ้นอยู
กับความตองการและขอกําหนดขององคกร

2.

ขอมูลดานพลังงานที่ใชในการทบทวนดานพลังงาน สามารถเริ่มจากขอมูลเบื้องตนที่องคกรมีอยู หรือ อาจใช
ขอมูลจากผลการศึกษาดานวิศวกรรม หรือ ขอมูลจากการดําเนินการตรวจวัดดานพลังงาน (Energy Audits /
ISO 50002 First edition 2014-07-01 Energy Audits — Requirements with Guidance for Use)

3.

ตองจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน เพื่อแสดงขั้นตอน วิธีการและ
เกณฑ รวมถึงผูรับผิดชอบในการดําเนินการ ตลอดจนชวงเวลาในการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัตงิ าน “เรื่องการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน” แสดงในภาคผนวก ข.3
ทั้งนี้กระบวนการในการดําเนินการทบทวนดานพลังงานมีดังนี้
3.1 ดําเนินการชี้บงแหลงพลังงานทีอ่ งคกรใชอยูในปจจุบันภายในขอบขายและขอบเขตที่ขอการรับรองฯ เชน
- พลังงานไฟฟาที่ใชในระบบการผลิต การบริการ และระบบสนับสนุนการผลิตและการบริการ ตาง ๆ
เชน กระบวนการฉีดพลาสติก หองเย็น ระบบอากาศอัด สําหรับโรงงานควบคุม ระบบปรับอากาศ
และระบบแสงสวาง สําหรับอาคารควบคุม เปนตน
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- เชื้อเพลิงที่ใชสําหรับ พลังงานความรอนในกระบวนการผลิต เชน น้ํามันเตา ถานหิน หรือเชื้อเพลิง
ชีวมวล เปนตน
- เชื้อเพลิงที่ใชในระบบการขนสงผลิตภัณฑ หรือการบริการ ในขอบขายที่ขอการรับรอง เชน น้ํามัน
ดีเซล กาซปโตรเลี่ยมเหลว (LPG) และ กาซธรรมชาติ (NG) เปนตน
- พลังงานทดแทนตาง ๆ เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล เปนตน
หมายเหตุ อาจชี้บงรายละเอียดเพิ่มเติมเชน หมายเลขผูใชไฟฟา หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา ประเภทผูใช
ไฟฟ า ประเภทการคิด อั ตราค าไฟฟ า ขนาดของหม อแปลง สํ า หรับ พลัง งานไฟฟา ส วน
พลังงานความรอนหรือเชื้อเพลิงอาจระบุแหลงในการจัดหา เชน กาซธรรมชาติจาก ปตท.
เปนตน
3.2 รวบรวมข อ มู ล ลั ก ษณะการใช พ ลั ง งานและปริ ม าณการใช พ ลั ง งานในอดี ต และป จ จุ บั น ขององค ก ร
(อยางนอยควรรวบรวมยอนหลัง 1 ป) โดยควรทําเปนตารางขอมูลปริมาณการใชพลังงานแตละประเภท
ได แ ก พลั ง งานไฟฟ าและพลั งงานความรอน เช น น้ํ า มั น ดี เซล น้ํ า มั น เตา ถา นหิ น หรือ LPG เป น ตน
แยกเปนรายเดือน
3.3 จัดทําตารางขอมูลแสดงปริมาณผลผลิต หรือปริมาณการใหบริการ และปริมาณการใชพลังงานแตละ
ประเภทในแตละเดือน (อยางนอยควรมีขอมูลยอนหลัง 1 ป)
3.4 จากขอมูลในขอ 3.3 จัดทําเสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตหรือปริมาณการใหบริการ
และปริมาณการใชพลังงานแตละประเภท รวมทั้งหาสมการของความสัมพันธดังกลาว เชน สมการถดถอย
เชิ ง เส น (Simple Linear Regression) ทั้ ง นี้ ค า ความสั ม พั น ธ ข องปริม าณการใช พ ลั ง งานและปริมาณ
ผลผลิตตองไมนอยกวา 80% (R2 ไมนอยกวา 0.8) โดยอาจแยกเปน
- เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตหรือปริมาณการใหบริการกับปริมาณการใช
พลังงานไฟฟา
- เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตหรือปริมาณการใหบริการกับ ปริมาณการใช
พลังงานความรอน
- เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตหรือปริมาณการใหบริการกับ ปริมาณการใช
พลังงานรวม
หมายเหตุ :
(1) หากองคกรมีผลิตภัณฑหลายประเภทควรจัดทําแยกตามชนิดของผลิตภัณฑตามความเหมาะสม หรือ
อาจตองดําเนินการวิเคราะหเพื่อหาสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) หรือกรณี
ตัวแปรที่เกี่ยวของ (Relevant Variables) ที่มีผลตอการใชพลังงานไมไดขึ้นอยูกับผลิตภัณฑประเภท
เดียว หรือ ปริมาณการใหบริการในดานเดียว ซึ่งจะสังเกตไดจากกรณีที่ สมการแบบถดถอยเชิงเสน
(Simple Linear Regression) มีคาความสัมพันธของปริมาณการใชพลังงานและปริมาณผลผลิตนอย
กวา 80% (R2 นอยกวา 0.8)
(2) องค ก รอาจจั ด ทํ า กราฟแสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปริ ม าณผลผลิ ต หรื อ ปริ ม าณการให บ ริ ก าร
กับปริมาณการใชพลังงานลงไปถึงระดับเครื่องจักรอุปกรณที่มีนัยสําคัญได หากเห็นวามีจําเปนตอการ
วิเคราะหขอมูล
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3.7 นําขอมูลที่ไดในขอ 3.6 มาจัดทํากราฟวงกลม (Pie Chart) แสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงาน โดยอาจ
แยกเปน
- กราฟวงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
- กราฟวงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงานความรอน
- กราฟวงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงานโดยรวม (โดยแปลงหนวยของปริมาณการใชพลังงาน
ทั้งหมดเปนหนวยเดียวกัน เชน เมกกะจูลตอป (MJ/yr))

รูปที่ 4-5 กราฟของสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาขององคกร

3.8 นําลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use) ที่แจกแจงไวตามขอ 3.6 มาประเมินหาลักษณะการใชพลังงาน
ที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use : SEU) โดยองคกรจะตองกําหนดเกณฑในการบงชี้ SEU ของ
องคก รขึน้ เองและจากตัว อยา งการทบทวนดา นพลัง งานทีแ่ สดงไวใ น International Standard
ISO 50004 (First edition 2014.12.15) Energy Management Systems — Guidance for the
Implementation, Maintenance and Improvement of an Energy Management System ที่เ ปน
มาตรฐานขอ แนะนํา สํา หรับ องคก รในการจัด ทํา นํา ไปปฏิบัติ คงรัก ษาไว และการปรับ ปรุง ระบบ
การจัดการพลังงาน ใชเทคนิคพาเรโต ในการบงชีล้ ักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ ดังแสดงในรูปที่ 4-6
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รูปที่ 4-6 กราฟพาเรโตของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
กําหนดเกณฑในการบงชี้ ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) คือ ลักษณะการใชพลังงานไฟฟา
ที่มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟารวมกันมากกวา 80 % ของปริมาณการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมด ซึ่งจะได
ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 6 พื้นที่ ไดแก
1. แผนกฉีดพลาสติก (41.17%)
2. ระบบทําความเย็น (13.84%)
3. ระบบอากาศอัด(11.00%)
4. แผนกชุบพลาสติก(7.81%)
5. แผนกอบเม็ดพลาสติก(5.25%)
6. แผนกบดเม็ดพลาสติก(5.04%)
หมายเหตุ: เกณฑในการบงชี้ ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) ขางตน แตละองคกรสามารถกําหนด
เองไดตามความเหมาะสมของแตละองคกร

3.9 ดําเนินการชี้บงตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลกระทบลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ เชน คุณภาพของเชื้อเพลิง
ภาระความร อ น อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ของอากาศ เป น ต น เพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณา
การกํา หนดขอมู ล ฐานด า นพลั ง งาน (Energy Baseline : EnB) และ ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะด า นพลั ง งาน
(Energy Performance Indicators : EnPI) รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบ
ตอการใชพลังงานของ SEU แสดงตัวอยางในตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 4-1 การชี้บงตัวแปรและบุคลากรที่มีผลตอการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
ตัวแปรที่เกี่ยวของ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
SEU Area SEU Equipment (Relevant Variable)
ระดับบริหาร
ระดับปฏิบัติการ
สงผลตอ SEU
แผนกฉีด เครื่องฉีดพลาสติก ปริมาณการผลิต
หัวหนาแผนก INJ. ชางเทคนิค (INJ) และ
Operation
พลาสติก
ชนิดของผลิตภัณฑ
หัวหนาแผนก INJ. ชางเทคนิค (INJ) และ
Operation
ความถี่การเปลี่ยน
หัวหนาแผนกขึ้น
ชางเปลี่ยนแมพิมพ / วางแผน
แมพิมพ
แมพิมพ
ผลิต
เครื่องอบเม็ด
ปริมาณการผลิต
หัวหนาแผนก INJ. ชางเทคนิค (INJ) และ
พลาสติก
Operation
เครื่องบดเม็ด
ปริมาณการผลิต
หัวหนาแผนก INJ. ชางเทคนิค (INJ) และ
พลาสติก
Operation
ระบบทําความเย็น ปริมาณการผลิต
หัวหนาแผนก INJ. ชางเทคนิค (INJ) และ
Operation
ชนิดของผลิตภัณฑ
หัวหนาแผนก INJ. ชางเทคนิค (INJ) และ
Operation
อุณหภูมิอากาศภายนอก หัวหนาแผนก INJ. ชางเทคนิค (INJ) และ
Operation
แผนกชุบ กระบวนการชุบ
ปริมาณการผลิต
หัวหนาแผนก CPP. หัวหนากะ/ผูช วยหัวหนากะ
พลาสติก พลาสติก
ชนิดของผลิตภัณฑ
หัวหนาแผนก CPP. หัวหนากะ/ผูช วยหัวหนากะ
ความเขมขนของสารเคมี หัวหนาแผนก MN. วางแผนผลิต / ชาวเทคนิค /
หัวหนากะ
เวลาในการชุบ
หัวหนาแผนก CPP. หัวหนากะ/ผูช วยหัวหนากะ
ระบบ
เครื่องอัดอากาศ
ปริมาณการผลิต
หัวหนาแผนกฝาย
อากาศอัด
ผลิต
หัวหนากะ/ผูช วยหัวหนากะ
ปริมาณการผลิต
หัวหนาแผนกฝาย
หัวหนากะ/ผูช วยหัวหนากะ
ผลิต
หมายเหตุ :
(1) ตัวแปรที่เกี่ยวของ หมายถึง ตัวแปรที่สามารถแสดงปริมาณได ซึ่งสงผลตอสมรรถนะพลังงานและมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเปนประจํา ตัวอยาง เชน พารามิเตอรในการผลิต (ปริมาณผลผลิต อัตราการผลิต) เงื่อนไขของสภาพอากาศ
(อุณหภูมิภายนอก) ชั่วโมงการทํางาน พารามิเตอรในการปฏิบัติการ (อุณหภูมิในการทํางาน) เปนตน
(2) Condition หมายถึ ง เงื่ อ นไขหรื อ สภาพของเครื่ อ งจั ก ร หรื อ กระบวนการ ที่ ส ง ผลต อ สมรรถนะพลั ง งาน
โดย Condition ดังกลาวหากไมไดกําหนดเกณฑหรือวิธีในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมจะสงผลตอปริมาณการใช
พลังงานที่สูงขึ้น หรือสมรรถนะดานพลังงานที่ลดลง
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3.10 ดําเนินการตรวจประเมินสมรรถนะดานพลังงานปจจุบันของเครื่องจักรอุปกรณ รวมถึงกระบวนการ
ในการผลิต ของ SEU เพื่อใหทราบถึงการสูญเสียดานพลังงานและโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะ
ดานพลังงาน ตัวอยางในการตรวจประเมินสมรรถนะดานพลังงาน มีดังนี้
x เครื่อ งอั ด อากาศ พิ จ ารณาปริมาณการใช พลั งงานไฟฟ าต อปริมาตรของการผลิ ต อากาศอัด
(ที่อุณหภูมิอากาศ 32 ๐C) เชน 5.25 kW/m3/min at 32๐ C
x ระบบทําความเย็ น พิ จ ารณาค าสมรรถนะดานพลั งงานในการทําความเย็น (Coefficient of
Performance of Refrigeration System : COP)
x กระบวนการผลิต พิจารณาการใชพลังงานตอหนวยการผลิต (Energy Intensity) เชน เครื่องฉีด
พลาสติกมีสมรรถนะพลังงานในปจจุบันเทากับ 12.50 kWh/kg เปนตน
x กรณีที่กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรอุปกรณที่ไมมีตัวแปรที่เกี่ยวของที่สงผลกระทบตอการใช
พลังงาน สามารถใชปริมาณการใชพลังงานในอดีต เปนคาสมรรถนะดานพลังงานปจจุบันได
เชน ระบบแสงสวาง เปนตน
3.11 ทํ า การประมาณการลั ก ษณะการใช แ ละปริ ม าณการใช พ ลั ง งานในอนาคตโดยใช ส มการแสดง
ความสั ม พั น ธ ที่ ไ ด จ ากข อ 3.4 โดยอาจประมาณการทุ ก ช ว ง 3 เดื อ น 6 เดื อ นหรื อ 1 ป ข า งหน า
ตามความเหมาะสม ซึ่งตองมีขอมูลประมาณการปริมาณการผลิต หรือปริมาณการบริการ ที่คาดการณ
ในอนาคตกอน โดยการแทนคาปริมาณการผลิต หรือปริมาณการบริการ (คา X) ในสมการที่ไดจาก
ขอ 3.4 (y=47.943x+115957) เพื่อใหไดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (คา Y) ที่คาดไวในชวงเวลา
ดังกลาว
3.12 ดําเนินการชี้บงและจัดลําดับความสําคัญของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ และบันทึกโอกาส
ในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน โดยอาจพิจารณาใหคะแนนจากกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
ศักยภาพในการปรับปรุง โอกาสในการใชพลังงานหมุนเวียน โอกาสในการใชพลังงานอื่น ๆ ตัวอยาง
ของเกณฑในการพิจารณาแสดงในตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 เกณฑในการชี้บงโอกาสในการปรับปรุงดานสมรรถนะดานพลังงาน
หัวขอการประเมิน
ความสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน
ศักยภาพในการปรับปรุง (% Saving)
โอกาสในการใชพลังงานหมุนเวียน เชน
พลังงานแสงอาทิตย (% ปริมาณการผลิตตอ
ปริมาณการใชพลังงานรวม)
โอกาสในการใชพลังงานอื่น ๆ เชน พลังงาน
เหลือทิ้ง พลังงานจากของเสีย (% Saving)
โอกาสในการออกแบบใหม ดัดแปลง หรือ
บูรณะขึ้นใหม (อายุการใชงานของ
เครื่องจักร/อุปกรณ)

ระดับคะแนน
1

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน ระดับคะแนน
2
3
4
หากไมสอดคลองตองดําเนินการปรับปรุง

< 1%

1-3%

3-5%

>5%

< 1%

1-3%

3-5%

>5%

< 1%

1-3%

3-5%

>5%

< 5 ป

5-10 ป

10-15 ป

> 15 ป
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เกณฑในการบงชี้และจัดลําดับ หากลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใดมีคะแนนรวมจากผลการประเมินในทุกดาน
มากกวา 7 คะแนน หรือไมสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงานจะถือวามีโอกาสในการ
ปรับปรุง โดยจะตองนําไปพิจารณากําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานตอไป
หมายเหตุ: เกณฑในในการชี้บงโอกาสในการปรับปรุงดานสมรรถนะดานพลังงานขางตนแตละองคกรสามารถกําหนด
เองไดตามความเหมาะสมของแตละองคกร
3.14 การทบทวนดานพลังงานควรทําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจัดเก็บผลของการทบทวนไวเปนบันทึก
(อาจทําในชวงตนป เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานสงในเดือนมีนาคมของทุกป
ตามกฎหมายสําหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม)

การพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมาย:
สถานประกอบการที่เปนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น แนวทางปฏิบัติในขอที่ 3.3 ถึงขอที่ 3.11 สามารถใชขอมูล
จากการดําเนินการในขั้นตอน 4 การประเมินศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน ของการจัดการพลังงานตามกฎหมายมา
ใชไดทั้งหมด (ยกเวนกรณีขอบขายของระบบการจัดการพลังงานที่กําหนดนี้ครอบคลุมการใชพลังงานในการขนสงวัตถุดิบ
และสินคา ตองดําเนินการทบทวนการใชพลังงานในสวนของการใชเชื้อเพลิงในการขนสงนั้นดวย)

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.4.4 ขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baseline (s))
กระบวนการในการจัดทําขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baselines : EnB) นั้นมีความจําเปนตองพิจารณา
ร ว มกั บ ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะด า นพลั ง งาน ( Energy Performance Indicators : EnPI) เนื่ อ งจากในระบบการ
จัดการพลังงานตองการใหมีการแสดงผลของการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานตามเปาหมายดานพลังงานที่กําหนดไว
ดังนั้นการวัดสมรรถนะดานพลังงาน คือการเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะดานพลังงานจากผลตาง
ของ EnPIs เมื่อเปรียบเทียบกับ EnB ในชวงเวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้กระบวนที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติครั้งนี้จะอางอิง
จาก International Standard ISO 50006 Energy Management Systems- Measuring Energy Performance
Using Energy Baselines ( EnB) and Energy Performance Indicators ( EnPI) — General Principles and
Guidance Management System (First edition 2014.12.15) มาตรฐานข อ แนะนํ า สํ า หรั บ องค ก รในการวั ด
การเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะดานพลังงาน โดยใชขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baselines) และตัวชี้วัดสมรรถนะ
พลังงาน (Energy Performance Indicators) สําหรับระบบการจัดการพลังงาน ดังแสดงในรูปที่ 4-7
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รูปที่ 4-7 ความสัมพันธระหวาง EnPI EnB และเปาหมายดานพลังงาน
(ที่มา ISO 50006:2014)

1.

การจัดทําขอมูลฐานดานพลังงานและการรวบรวมขอมูล
ขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baseline : EnB) เปนขอมูลแสดงปริมาณที่ใชอางอิงเพื่อการเปรียบเทียบ
สมรรถนะดานพลังงานขององคกร กระบวนการ ระบบ และ เครื่องจักรหลักที่มีนัยสําคัญ ในชวงเวลาที่กําหนด
(ขอมู ล พลั ง งานในอดี ต ) กับ ขอมู ล ด า นพลั ง งานซึ่ ง แสดงถึง การเปลี่ ยนแปลงของสมรรถนะด านพลั งงาน
ในอนาคต (หลังจากการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานหรือชวงเวลาที่กําหนดใหรายงานผล) ซึ่ง อธิบายใหเขาใจ
ง า ยขึ้น มั น คื อการเปรีย บเที ย บตั วชี้ วั ด สมรรถนะดา นพลั งงาน (Energy Performance Indicators : EnPI)
ในป จ จุ บั น กั บ ข อ มู ล ฐานด า นพลั ง งานนั่ น เอง ผลต า งที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ สมรรถนะพลั ง งานที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ดังนั้นในการกําหนดและจัดทําฐานขอมูลดานพลังงาน จะดําเนินการดังนี้

1.1 การกําหนดชวงเวลาของขอมูลที่เหมาะสม
ต อ งกํ า หนดช ว งเวลาของข อ มู ล ในการจั ด ทํ า ข อ มู ล ฐานด า นพลั ง งานที่ เ หมาะสม โดยต อ ง พิ จ ารณา
ถึงลักษณะธรรมชาติในการดําเนินการ ชวงเวลาของขอมูลตองเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
เชน การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในการผลิต สภาพอากาศ โดยชวงเวลาในการรวมรวบขอมูลควรเปนดังนี้
x 1 ป เป น ช ว งเวลาที่ นิ ย มใช กั น มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป น ช ว งเวลาที่ ค รอบคลุ ม ช ว งเวลาที่ ส ง ผล
ตอสมรรถนะพลังงานทั้งดานการผลิต การบริการ หรือฤดูกาล
x นอยกวา 1 ป ใชในกรณีที่ลักษณะการใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงานมีความคงที่ตลอดทั้งป
และการใชชวงเวลาสั้น ๆ สามารถครอบคลุมชวงฤดูกาลของการดําเนินการในการผลิต หรือการ
บริการ
x มากกวา 1 ป ใชในกรณีการผลิตตามชวงฤดูกาลหรือแนวโนมของธุรกิจสามารถรวมคาของ EnB
ของหลาย ๆ ปเขาดวยกันได เชน ชวงในการผลิตมี 2-3 เดือนใน 1 ป ตัวอยางเชน โรงงานผลิต
น้ําตาลทราย
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1.2 การจัดทําขอมูลฐานดานพลังงาน
การจัดทําขอมูลฐานดานพลังงาน เบื้องตนตองทําความเขาใจใหชัดเจนกอนวา สมรรถนะดานพลังงาน
ที่เราตองการวัดนั้นมีอะไรบาง และควรจะวัดดวยวิธีการใดถึงจะเหมาะสม รวมถึงตองทําความเขาใจ
ต อด ว ยว า ขอมู ล ฐานด า นพลั ง งานมี ตั ว แปรอะไรบ า งที่ เ กี่ย วข อ งและมี ผ ลต อสมรรถนะด า นพลั ง งาน
ตัวอยางเชน
x ถาตองการจัดทําขอมูลฐานดานพลังงานของ โรงแรมแหงหนึ่ง ตัวแปรที่เกี่ยวของและมีผลตอปริมาณ
การใชพลังงานของโรงแรมมี 2 สวนคือ ปริมาณการใชบริการ และ อุณหภู มิภายนอก (เนื่องจาก
การใช พ ลั ง งานส ว นใหญ ข องโรงแรม คื อ ระบบปรั บ อากาศ) ดั ง นั้ น ข อ มู ล ฐานด า นพลั ง งาน
ของโรงแรมจะใชขอมูลการใชพลังงานยอนหลัง 1 ป โดยตองหาสมการความสัมพันธระหวางปริมาณ
การใช พ ลั ง งาน กั บ ปริ ม าณการให บ ริ ก าร และอุ ณ หภู มิ ภ ายนอก โดยอาจต อ งใช การวิ เ คราะห
ดวย Multiple Linear Regression ในการสรางสมการของปริมาณการใชพลังงาน เพื่อใชในการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสมการที่ไดคือสมการของ EnPI ของโรงแรมนั่นเอง
x ถาตองการจัดทําขอมูลดานพลังงานของหมอไอน้ํา ที่ใชในกระบวนการผลิต ซึ่งคงตองวัดสมรรถนะ
พลังงานใน 2 ดาน คือ
o ด า นสมรรถนะพลั ง งานของหม อ ไอน้ํ า (Energy Efficiency) เช น ประสิ ท ธิ ภ าพในป จ จุ บั น
ของหมอไอน้ํา (EnB) เทากับ 82.5%
o สมรรถนะพลังงานของกระบวนการในการใช ไอน้ําในการผลิต (Energy Intensity) เชน การใช
พลังงานจากไอน้ําในกระบวนการผลิตในป 2559 เทากับ 86 MJ/kg เปนตน
ในการปฏิบัติองคกรตองทําการปรับขอมูลฐานดานพลังงานในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
- EnPIs ป จ จุ บั นไม สะทอนต อลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานขององค กรอี กต อไป เชน
แนวโนมของ EnPIs ดีขึ้นอยางชัดเจนเมื่อทําโครงการอนุรักษพลังงานไปแลว
- มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ในกระบวนการ รู ป แบบการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ระบบพลั ง งาน เช น
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่มีนัยสําคัญใหม มีการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม มีการ
เปลี่ยนจากการใชน้ํามันเตาในหมอไอน้ําเปนกาซธรรมชาติ เปนตน
- ตามวิธีการที่ ไดกําหนดไว กอนหนา เชน เมื่อทําการผลิตไปจนเกินชวงระดับการผลิตหนึ่ง ๆ แลว
จะตองใชสมการในการหาขอมูลฐานดานพลังงานใหมตามที่กําหนดไว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใชพลังงานอยางชัดเจน
องคกรตองจัดทําขอมูลฐานดานพลังงานไวเปนบันทึกในระบบการจัดการพลังงาน
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน
(Energy Performance Indicators)
ผูบริหารหรือ EnMR จะตองพิจารณากําหนดและบงชี้ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (Energy Performance
Indicators : EnPI) ขององคกรตามความเหมาะสม เพื่อเฝาติดตามและตรวจวัดสมรรถนะดานพลังงาน โดยการกําหนด
ควรแบงเปน
EnPIs ในระดับบริหาร
- EnPIs ในระดับองคกร
- EnPIs ในระดับผลิตภัณฑ (ถามีขอมูลปริมาณการใชพลังงานแยกแตละผลิตภัณฑ)
EnPIs ในระดับปฏิบัติการ
- EnPIs ของลักษณะการใชพลังงาน หรือกระบวนการที่มนี ัยสําคัญ(SEU)
- EnPIs ของเครื่องจักร อุปกรณหลักของลักษณะการใชพลังงาน หรือกระบวนการที่มนี ัยสําคัญ
(SEU)
ทั้ ง นี้ แ นวทางในการปฏิ บั ติ จ ะอ า งอิ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ จ าก International Standard, ISO 50006 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1.

การบงชี้ EnPIs
1.1 การกําหนดขอบเขตของ EnPIs
โดยทั่ ว ไปแล วขอบเขตของระบบการจั ด การพลั ง งานประกอบด ว ยพื้ น ที่ หรือกิจ กรรมภายในองค ก ร
ที่ดําเนินการจัดการดานสมรรถนะพลังงาน ดังนั้นในการวัดสมรรถนะดานพลังงานจําเปนตองกําหนด
ขอบเขตของการวัดที่เหมาะสมของแตละ EnPI โดยขอบเขตของ EnPI อาจมีการทับซอนกันได ทั้งนี้
ขอบเขต EnPI มี 3 ระดั บ คื อ องค ก ร ระบบ และเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ / กระบวนการ ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 การแบงขอบเขตของ EnPI 3 ระดับ
ระดับขอบเขตของ EnPI
รายละเอียด
องคกร (Organization) ขอบเขตของ EnPI ที่สามารถกําหนดโดยรอบของอาณาเขตทางกายภาพของโรงงาน ของอาคาร
ของกระบวนการ ของเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ที่ ร วมเข า ในความรั บ ผิ ด ชอบของระบบการจั ด
การพลังงานเพียงหนึ่งเดียว ของทีม ของกลุมหรือหนวยธุรกิจ ที่กําหนดขึ้นโดยองคกร
ระบบ (System)
ขอบเขตของ EnPI ที่สามารถกําหนดโดยอาณาเขตทางกายภาพของ กลุมของกระบวนการ
กลุ ม เครื่ อ งจั กรอุ ป กรณ ที่ ทํ างานแลว มีผ ลกระทบต อ การใช พ ลัง งานอย างมี นั ยสํ าคั ญ (SEU)
ที่องคกรตองการควบคุมและปรับปรุงใหดีขึ้น
เครื่องจักรอุปกรณ/
ขอบเขตของ EnPI ที่ ส ามารถกํ า หนดโดยอาณาเขตทางกายภาพ ของเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ
กระบวนการ
ของกระบวนการ เพียงหนึ่งเดียว ที่องคกรตองการควบคุมและปรับปรุงใหสมรรถนะดานพลังงาน
(Individual)
ดีขึ้น
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รูปที่ 4-8 การแบงขอบเขตของ EnPI 3 ระดับ
(ที่มา ISO 50006:2014)
1.2 การกําหนดและแสดงปริมาณแหลงพลังงาน
เมื่ อกํา หนดขอบเขตของ EnPI แล ว ควรต อ งจั ด ทํ า แผนภาพการใช พ ลั ง งานทั้ ง หมดในขอบเขตนั้ น ๆ
ซึ่งอาจเรียกวา “Energy Map” หรือ “Fence Diagram” ดังแสดงไวในรูปที่ 4-9

Factory 1

Factory 2

Factory 3

รูปที่ 4-9 แผนภาพการใชพลังงาน (Energy Map)
(ที่มา ISO 50006:2014)
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ตารางที่ 4-4 ตัวอยางของปจจัยคงที่ที่มีศักยภาพ
ปจจัยคงที่
ดานการผลิต
กะการทํางานตอวัน
ปริมาณผูใชอาคาร
พื้นที่

รายละเอียด
ผลิตภัณฑที่ผลิตในโรงงาน

เงื่อนไขซึ่งจะเปลี่ยนปจจัยคงที่เปนตัวแปรที่เกี่ยวของ
โรงงานไดผลิตผลิตภัณฑใหมและ/หรือเปลี่ยนสัดสวนใน
การผลิต
โรงงานทํางานแบบมีกะตอวันทํางาน การเปลี่ยนแปลงจํานวนกะตอวันมากขึ้นหรือนอยลงซึ่ง
มีผลตอปริมาณการใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญ
รูปแบบการใชพลังงานของอาคารมา การเปลี่ยนแปลงผูเชามีผลตอการเปลี่ยนรูปแบบการใช
จากผูเชาในปจจุบัน
พลังงานของอาคาร
ขนาดของอาคารที่ถูกกําหนดเปนสวน การขยายพื้นที่ของอาคารมีผลโดยตรงตอปริมาณการใช
หนึ่งของระบบการจัดการพลังงาน
พลังงาน

1.5 การกําหนดคา EnPIs
เมื่ อ องค ก รได เลื อก EnPI ที่ เหมาะสมไว แ ล ว ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการพิ จ ารณา คื อขอมู ล ของผู ใช ง านและ
ความสามารถในการวัดสมรรถนะดานพลังงานในรูปของปริมาณหรือแสดงจํานวนได รูปแบบหลักของ
EnPI มีดังนี้
x คาดานพลังงาน (Energy Value)
x อัตราสวน (Ratio) ซึ่งไดมาจากคาการวัด เชน ประสิทธิภาพพลังงาน
x โมเดลทางสถิติ (Statistical Model) เชน สมการถดถอยเชิงเสนและไมเชิงเสน
x โมเดลเชิงวิศวกรรมศาสตร (Engineering Based Model)
หมายเหตุ โมเดลทางด า นสถิติ แ ละด า นวิ ศ วกรรมที่ ใช ป ระมาณการค า ของปริม าณการใช พ ลั ง งาน
(Energy Consumption) วัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลดานพลังงานไปเปรียบเทียบกันในเงื่อนไขที่เทาเทียม
กัน ถา มี การเปลี่ ย นแปลงของตั ว แปรที่ เกี่ย วข อง รูป แบบต า ง ๆ ที่ กํา หนดขึ้น ส ว นมากได อธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธระหวางคาของพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของในชวงเวลาฐาน
องคกรตองเสนอรูปแบบของ EnPI ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานและความเหมาะสมในการ
วัดสมรรถนะดานพลังงาน รูปแบบของ EnPI อาจจะกําหนดไดตามรูปแบบที่แสดงไวในตารางที่ 4-5 ถึง
ตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-5 ตัวอยางการกําหนด EnPI และการนําไปใชประโยชน -คาพลังงานจากการวัด (Measured Energy
Value)
รูปแบบของ EnPI
การใชประโยชน
คาพลังงานจาก
x คาการวัดการใชพลังงานที่ลดลง
การวัด
x การวัดผลการประหยัดพลังงาน
(Measured
x การเฝาระวังและควบคุมพลังงานคงคลังและ
Energy Value)
ตนทุน
x ทําความเขาใจแนวโนมดานปริมาณการใช
พลังงาน
x เมื่อคาการวัดปริมาณการใชพลังงานที่ไดจาก
มิเตอรมีหรือไมมี Conversion Factor

x
x
x
x
x

ตัวอยาง
ปริมาณการใชพลังงานของระบบไฟฟาแสง
สวาง (kWh)
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงของBoilers (GJ)
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh)
ระหวาง Peak hours
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด (kW)
ผลการประหยัดพลังงานรวม (GJ) จากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ขอดอย
x ไมไดรวมถึงผลที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปร
x การใหผลที่คลาด เคลื่อน
จากการใชงาน ที่มากที่สุด
x ไมไดวัดถึงประสิทธิภาพ
ดานพลังงาน
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ตารางที่ 4-6 ตั วอยา งการกํ า หนด EnPI และการนํ า ไปใช ประโยชน - อัตราส วนของคา จากการวั ด (Ratio of
Measured Valve)
รูปแบบของ EnPI
การใชประโยชน
อัตราสวนของคา x การเฝา ระวังประสิทธิภ าพพลังงานของ
จากการวัด (Ratio
ระบบซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวของตัวแปรเดียว
of measured
x เฝาระวังระบบซึ่งไมมี Base load หรือมี
valve)
นอยมาก
x ใชเป นคา มาตรฐานในการเปรีย บเทีย บ
สําหรับหลายๆ องคกร (Benchmarking)
x แสดงคาดานประสิทธิภาพพลังงาน
x ทําความเขาใจแนวโนมดานปริมาณการ
ใชพลังงาน
x สามารถแสดงประสิทธิภาพพลังงานของ
เครื่องจักรและระบบใดระบบหนึ่ง

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ตัวอยาง
ขอดอย
kWh/ton สําหรับการผลิต
x ไมรวมถึง Base Load และ
ผลของการใชพลังงานที่ไม
GJ/unit ของผลิตภัณฑ
2
เป น เชิ ง เส น จะทํ า ให มี
kWh/m ของพื้นที่บริการ
คลาดเคลื่อนสําหรับโรงงาน
GJ/man-day
ที่มี base load ขนาดใหญ
ลิตรของน้ํา มันเชื้อ เพลิงตอ ผูโ ดยสารต อ
กิโลเมตร
ประสิทธิภาพ Boiler (%)
พลั ง งานป อ นเข า /พลั ง งานป อ นออก
(heat rate ของเครื่องกําเนิดไฟฟา)
kWh/MJ สําหรับระบบระบายความรอน
kW/Nm3 สําหรับระบบอากาศอัด
L/100 km
kWh/มูลคาเพิ่มในหนวยของเงิน
kWh/หนวยของการขาย

ตารางที่ 4-7 ตัวอยางการกําหนด EnPI และการนําไปใชประโยชน- โมเดลทางสถิติ (Statistical Model)
รูปแบบของ EnPI
โมเดลทางสถิติ
(Statistical
Model)

x
x
x
x

x
x

การใชประโยชน
ระบบซึ่งมีตัวแปรหลายตัว
ระบบที่มี Baes Load เปนปริมาณการใช
พลังงาน
การเปรียบเทียบที่ตอ งการปรับใหอยูใน
สภาพปกติ (Normalization)
รูปแบบของระบบที่มีความซับซอนซึ่งมี
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะดาน
พลังงานและตัวแปรที่เกีย่ วของที่สามารถ
แสดงปริมาณได
สมรรถนะพลังงานขององคกรที่มีตัวแปร
หลายตัวแปร
แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณการใช
พลังงานกับตัวแปรที่เกีย่ วของ

x
x
x
x

ตัวอยาง
สมรรถนะดานพลังงานในการผลิตกับ
ผลิตภัณฑ 2 แบบขึ้นไป
สมรรถนะพลังงานของโรงงานที่มี Base
Load
สมรรถนะดานพลังงานของโรงแรมที่มีตัว
แปรคือ อัตราผูใชบริการและอุณหภูมิ
ภายนอก
ความสัมพันธระหวางปริมาณการใช
พลังงานของพัดลมหรือปมน้ําและอัตรา
การไหล

x

x

x
x

x

ขอดอย
สําหรับรูปแบบที่มีตวั แปร
หลายตัวเปนเรื่องยากที่
จะกําหนดรูปแบบขึ้นมา
และอาจตองใชเวลา
คอนขางมากเพื่อใหมี
ความถูกตองแมนยํา
อาจมีความไมชัดเจนถามี
Residual Error ซึ่งทําให
โมเดลที่จัดทําขึ้นมีความ
ผิดพลาดหรือทําใหไม
สามารถควบคุมปริมาณ
การใชพลังงานได
อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนไดถาไมมี
การทดสอบทางดานสถิติ
ตองการความเขาใจอยาง
ละเอียดของระบบในการ
กําหนดรูปแบบหนาที่ที่
ถูกตองของความสัมพันธ
ที่ถูกคาดหมายเมื่อขอมูล
ไมเปนเชิงเสน
โมเดลจําเปนตองคงรักษา
ไวเพื่อยืนยันผลที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 4-8 ตัวอยางการกําหนด EnPI และการนําไปใชประโยชน- โมเดลทางวิศวกรรมศาสตร
(Engineering Model)
รูปแบบของ EnPI
โมเดลทาง
วิศวกรรมศาสตร
(Engineering
model)

x
x

x
x

การใชประโยชน
การประเมินสมรรถนะดานพลังงานจาก
การเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานซึ่งมี
ตัวแปรอยูห ลาย ๆ ตัว
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วใน
ระยะเวลาสั้นๆ ของกระบวนการผลิต
หรือระบบที่เกี่ยวของกับระบบการ
ปอนกลับ
สําหรับระบบที่มีความสัมพันธกันภายใน
ของตัวแปรที่เกี่ยวของ (เชน อุณหภูมิ
และ ความดัน)
การประมาณการสมรรถนะพลังงาน
ในชวงที่เริ่มการออกแบบ

ตัวอยาง
ขอดอย
x อุตสาหกรรมหรือการผลิตพลังงานที่ซึ่งมี
x โมเดลจําเปนตองคงรักษา
การใชการคํานวณหรือแบบจําลองในการ
ไวเพื่อยืนยันผลที่เกิดขึ้น
เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่
เกี่ยวของและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
x โมเดลของการใชพลังงานไฟฟาของเครื่อง
ทําน้ําเย็นที่ใชความตองการของการทํา
ความเย็น อุณหภูมิภายนอก (อุณหภูมิของ
คอนเดนซิ่ง)และอุณหภูมิภายใน (อุณหภูมิ
ของอีแวปปอเรเตอร)
x โมเดลการใชพลังงานของอาคารทั้งหมด ที่
ใชชั่วโมงการทํางาน การใชงานของ HVAC
และความตองการของผูเชาอาคาร

แนวคิดและกระบวนการในการกําหนดและบงชี้ EnPIs ขางตนนั้นมีความสําคัญอยางมาก หลายองคกร
ที่ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ระบบการจั ด การพลั ง งานแล ว ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ ส ว นมากเกิด จากการกํ า หนด
ค า ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะด า นพลั ง งานที่ ไ ม เ หมาะสม และไม ส ามารถนํ า ไปวั ด การเปลี่ ย นของสมรรถนะ
ดานพลังงานไดอยางถูกตองนั่นเอง

2.

การรวมรวบขอมูล EnPI และ EnB
องคกรควรจะชี้บงองคประกอบของ EnPI แตละตัวและความสัมพันธโดยตรงกับ EnB ที่สามารถแสดงปริมาณ
ได รูปแบบของพลังงานที่ใชตองบงชี้ได เชน พลังงานไฟฟา ไอน้ําความดันสูง รวมกับตัวแปรที่เกี่ยวของ เชน
ปริมาณของผลผลิต อัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิ และสภาพอากาศ เมื่อตัวแปรที่มีศักยภาพถูกบงชี้
ขั้นตอนแรกคือการรวบรวมขอมูลที่ใชในการพัฒนา EnPI และ EnB ที่เกี่ยวของกัน
2.1 การรวบรวมขอมูล
ขอมูลพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของโดยปกติเก็บขอมูลจากการจดมิเตอร หรือมิเตอรยอย รวมถึงการวัด
จากมิเตอรชั่วคราว หรือจากการวัดชั่วขณะ ถาขอมูลไมครบถวนอาจพิจารณาติดตั้งมิเตอรหรือระบบการ
เฝาระวังเพิ่มเติม ในกรณีใชคาจากการประมาณการมาใชในการคํานวณ EnPIs สมมติฐานและวิธีการที่ใช
ในการคํานวณตองแสดงเปนเอกสารดวย
2.2 การวัด
องคกรตองวัดคาพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของที่จําเปนในการคํานวณคา EnPI และ EnB การวัดสามารถ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ไดแก การวัดแบบชั่วขณะ (ใชเครื่องมือวัดแบบเคลื่อนที่หรือแบบพกพา)
ใชการวัดแบบชั่วคราว (ใชเครื่องบันทึกการใชพลังงาน) หรือการวัดแบบตอเนื่อง (ใชขอมูลจากระบบ
ควบคุม เชน SCADA หรือ DAHS) การวัดคาการใชพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของตองวัดในชวงเวลาและ
ความถี่ในการวัดเดียวกัน
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2.3 ความถี่ในการรวบรวมขอมูล
องคกรควรเลือกความถี่ในการรวบรวมขอมูลของคาพลังงานและคาตัวแปรที่เกี่ยวของของ EnPI และ
เชื่อมโยงกับ EnB ความถี่ในการรวบรวมขอมูลตองเพียงพอในการจัดเก็บขอมูล ซึ่งแสดงเงื่อนไขในการ
ผลิตและมีขอมูลเพียงพอในการวิเคราะห ความถี่ของการมาไดซึ่งขอมูลอาจมีความถี่ มากกวาของชวง
รายงานผล เพื่อใชในการวัดและทําความเขาใจถึงผลกระทบของตัวแปรที่เกี่ยวของตอสมรรถนะดาน
พลังงาน ตัวอยางเชน รายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห การเก็บรวบรวมขอมูลอาจจะมีความจําเปน
ในระดับการปฏิบัติงานที่ซึ่งมีการเบี่ยงเบนอยางมีนัยสําคัญ เชน ค าพลังงาน และตัวแปรที่เกี่ ยวของ
อาจจะมาจากการทบทวนขอมูล รายเดือนในระดับองคกร องคกรควรรวบรวมขอมูลใหมีความถี่มากขึ้น
ดวย ถาตองการใหขอมูลทางสถิติมีความเที่ยงตรงมากขึ้น ถาองคกรมีการติดตั้งระบบมิเตอรวัดพลังงาน
ขึ้นใหมองคกรควรพิจารณาความถี่ของขอมูลที่ตองการในการเฝาระวังดานพลังงานดวย

3.

การใช EnPIs และ EnBs ในการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะดานพลังงาน
การวัดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะพลังงาน องคกรจะตองแสดงปริมาณของ EnPI ซึ่งวัดคาไดระหวาง
ชวงเวลาที่รายงานผลและเปรียบเทียบกับคาของ EnB ที่เกี่ยวของกัน
3.1 การกําหนดวาเมื่อไหรควรจะปรับขอมูลฐานดานพลังงานเปนมาตรฐาน (Normalization)
การเปรีย บเที ย บโดยตรงของปริม าณการใช พ ลั ง งาน (ไม ดํ า เนิ น การปรับ เป น มาตรฐาน ) ในการวั ด
สมรรถนะดานพลังงานใชไดในกรณีเดียวคือ ตัวแปรที่เกี่ยวของไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
ในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบสมรรถนะดานพลังงานระหวาง 2 ชวงเวลาภายใตเงื่อนไขเดียวกัน คาของ
EnPI และค า EnB ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ต อ งปรั บ เป น มาตรฐาน (Normalization) โดยพิ จ ารณาตั ว แปร
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
x กรณี EnPI และ EnB มี ตั ว แปรที่ เกี่ย วของเพี ย งตั ว แปรเดี ย วและมี ภ าระฐาน (Base load) น อย
สามารถใช การเปรียบเทียบโดยใช อัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปริมาณของตัวแปรได
(ตัวอยางเชน คาการใชพลังงานเฉพาะ (Specific Energy Consumption : SEC))
x กรณี EnPI และ EnB มีตัวแปรที่เกี่ยวของหลายตัว หรือ มีภาระฐาน (Base load) มาก จําเปนตองใช
โมเดลที่สรางขึ้นจากความสัมพันธของปริมาณการใชพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของ เชน ปริมาณ
การใชพลังงานในรูปแบบของสมการที่ไดจากการวิเคราะห Multiple Linear Regression เปนตน
3.2 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะพลังงาน
มีวิธีการในการเฝาระวังและวัดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะดานพลังงานโดยทั่วไปอยู 3 วิธี โดยไดแทน
คาของ EnPI ชวงเวลาฐาน (EnB) เปน “B” และแทนคาของ EnPI ชวงเวลาในการรายงานผลเปน “R”
ดังนี้
- ความแตกตางของคาพลังงาน แสดงผลตางระหวาง EnPI ชวงเวลาฐาน (EnB) กับ EnPI ชวงเวลาใน
การรายงานผล

ผลตาง = R-B
- เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง แสดงการเปลี่ยนแปลงจากชวงเวลาฐานในรูป แบบเปอรเซ็นตของคา
EnB

เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง = ((R-B)/B)x 100
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- อัตราสวนปจจุบัน เปนอัตราสว นของคา EnPI ชวงเวลารายงานผลหารดวยคา EnPI ชวงเวลาฐาน
(EnB)

อัตราสวนปจจุบัน = (R/B)
วิธีการในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะพลังงานทั้ง 3 วิธีการสามารถนําไปใชไดกับ EnPI
และ EnB ทุกรูปแบบ

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.4.6 วัตถุประสงคดานพลังงาน เปาหมายดานพลังงาน และ
แผนปฏิ บั ติ ด า นการจั ด การพลั ง งาน (Energy Objectives, Energy Targets and Energy
Management Action Plans)
1.

จัดทําเอกสารวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงานเปนเอกสาร โดยควรพิจารณากําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายตาม EnPIs หลักขององคกร รวมถึง EnPIs ระดับปฏิบัติการของเครื่องจักรอุปกรณที่มีนัยสําคัญที่มี
โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน แตในกรณีที่ไมมีโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
ใหจัดทําวัตถุประสงคและเปาหมายในการคงรักษาระดับของสมรรถนะพลังงานไว แสดงดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางที่ 1
วัตถุประสงคดา นพลังงาน : การปรับปรุงดานสมรรถนะดานพลังงานของการผลิตชิ้นสวนยานยนต-A1
เปาหมายดานพลังงาน : ลดปริมาณการใชพลังงานรวมลง 5% ทุกระดับของการผลิตชิ้นสวนยานยนต-A1
(เปรียบเทียบจากขอมูลฐานพลังงานของปที่ผา นมา) ภายในป 2561
ตัวอยางที่ 2
วัตถุประสงคดา นพลังงาน : การปรับปรุงดานสมรรถนะดานพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น
เปาหมายดานพลังงาน : เพิ่มประสิทธิของเครื่องทําน้าํ เย็นขึ้น 10% จากปจจุบัน (คาสมรรถนะดานพลังงาน
ในปจจุบนั เทากับ 0.75kW/TR) ภายในป 2561
ตัวอยางที่ 3
วัตถุประสงคดา นพลังงาน : การคงรักษาสมรรถนะดานพลังงานในการฉีดพลาสติก
เปาหมายดานพลังงาน : คงรักษาสมรรถนะดานพลังงานในการฉีดพลาสติกในป 2561 ใหไมเกินกวา
สมรรถนะดานพลังงานปทผี่ านมา (8.90 kWh/kg)

2.

กําหนดมาตรการอนุ รักษพลั งงานเพื่ อใหบ รรลุวัต ถุป ระสงคและเปา หมายที่ กําหนด ทั้งนี้ตองพิจารณาถึง
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ การเงิน เงื่อนไขในการดําเนินงานและธุรกิจ ทางเลือกดานเทคโนโลยี และทัศนะ
ของผูเกี่ยวของตาง ๆ ดวย โดยอาจใชวิธีการใหคะแนนตามหัวขอพิจารณาดั งที่กลาวมา ซึ่งหากมาตรการ
อนุรักษพลังงานเรื่องใดไดคะแนนถึงเกณฑที่กําหนดใหนํามาจัดทําแผนปฏิบัติงานตอไป
หมายเหตุ ในดานการเงินตองมีรายละเอียด เชน เงินลงทุน การคํานวณผลประหยัด ระยะเวลาคืนทุน ในการ
นํามาพิจารณาดวย
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บทที่ 5
การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ
(Implementation and Operation)
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึง การดําเนินการตามขอกําหนดที่ 4.5 การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ และ
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐานสากล รวมทั้งตัวอยา ง
เอกสารที่จําเปนเพื่อนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5.1 บททั่วไป (General)
องคกรตองนําแผนปฏิบัติ การและผลที่ไดจากกระบวนการวางแผนดานพลังงานไปปฏิบัติและดําเนินการ
ภายในองคกร ทั้งนี้ไดแสดงแผนภาพแนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5 ดังนี้

ผลที่ไดจากการวางแผนดานพลังงาน (4.4)

การนําไปปฏิบัติและดําเนินการ (4.5)

4.4.6 แผนปฏิบตั ิงานดานการ
จัดการพลังงานงาน

4.5.1 การนําแผนงานไปสูการปฏิบัติ
4.5.2 ความสามารถ การฝกอบรม
และความตระหนัก

4.4.3 บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ (SEU Person)

4.5.5 การควบคุมปฏิบัติการ
4.5.6 การออกแบบ
4.5.7 การจัดหาบริการดานพลังงาน
ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงาน

4.4.3 ลักษณะการใชพลังงาน
ที่มีนัยสําคัญ (SEU) และตัว
แปรที่เกี่ยวของ
ขอบขายของระบบการจัดการพลังงาน

4.5.2 การสรางความตระหนัก
4.5.3 การสื่อสาร
4.5.4 ระบบเอกสารและการควบคุม
เอกสาร

รูปที่ 5-1 ความสัมพันธของกระบวนการวางแผนดานพลังงานกับการนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5.2 ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก
(Competence, Training and Awareness)
1.

องคกรควรพิจารณาจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงวิธีการ
ชี้บงถึงความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs) ขั้นตอน และผูรับผิดชอบในการฝกอบรม ตลอดจน
วิธีการประเมินผลการฝกอบรมดังกลาว
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน (OJT)” แสดงในภาคผนวก ค.1
หมายเหตุ หากมี ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน เรื่องการฝ กอบรมความรู ในการปฏิ บั ติ ง านที่ จั ด ทํ า ไว ในระบบ
ISO 9001 หรือ ISO 14001 สามารถนํามาทบทวนใชไดโดยไม จําเปนตองออกเปน ระเบียบ
ปฏิบัติงานใหม

2.

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหองคกรหรือในนามขององคกร (รวมถึงผูรับจางจากภายนอก) ซึ่งจะตองมีการชี้บงถึง
ความจําเปนในการฝกอบรม ไดแก
- บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การควบคุ ม การใช ง าน และการบํ า รุ ง รั ก ษา อุ ป กรณ เ ครื่ อ งจั ก รหรือ
กระบวนการผลิตของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) ตามที่ไดบงชี้ไวในการทบทวน
ดานพลังงาน
- บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานในระบบการจั ด การพลั ง งาน เช น ที ม จั ด การพลั ง งาน
เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร เจาหนาที่จัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงาน
เจาหนาที่ฝกอบรม เปนตน

3.

ความจําเปนในการฝกอบรมควรระบุถึงระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่บุคลากร
ตามขอ 2. จะต อ งรับ ทราบ เพื่ อให เกิด ประสิ ท ธิ ผ ลในการควบคุ ม ลั กษณะการใช พ ลั งงานที่มี นั ย สําคัญ
หรือการดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน

4.

ตองมีวิธีการประเมินผลการฝกอบรมที่ชัดเจน เชน แบบทดสอบ การทดลองปฏิบัติ การสอบถามความเขาใจ
เปนตน และจัดเก็บผลการประเมินการฝกอบรม เปนบันทึกไว

5.

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหองคกรหรือในนามขององคกร เชน ผูรับเหมา พนักงานรับจางชั่วคราว ตองดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความตระหนักในการอนุรักษพลังงาน ดังนี้
x ความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายพลังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และขอกําหนดของระบบ
การจัดการพลังงาน
x บทบาท ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของตนเองในการบรรลุตามขอกําหนดของระบบการจัด
การพลังงาน
x ผลประโยชนของการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
x ผลกระทบที่เกิดจริงหรือที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นตอลักษณะการใชหรือปริมาณการใชพลังงานจาก
กิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรมและพฤติกรรมที่จะมีสวนชวยทําใหบรรลุวัตถุประสงค
และเป า หมาย ตลอดจนแนวโน ม ของผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการไม ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5.3 การสื่อสาร (Communication)
1.

ควรจัดทําระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสื่อสาร เพื่อแสดงวิธีการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร สิ่งที่จะตอง
สื่อสาร ตลอดจนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการสื่อสารดังกลาว
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัตงิ าน “เรื่องการสื่อสาร” แสดงในภาคผนวก ค.2
หมายเหตุ หากมี ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน เรื่องการสื่ อสาร ที่ จั ด ทํ า ไว ในระบบ ISO 14001 สามารถนํ า มา
ทบทวนใชไดโดยไมจําเปนตองออกเปนระเบียบปฏิบัติงานใหม

2.

จะตองกําหนดชองทาง และดําเนินกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหองคกรหรือในนามขององคกร
สามารถใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุง สมรรถนะดานพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน
ไดอยางชัดเจน เชน กลองรับความคิดเห็น ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) หรือ ไคเซ็น (Kaizen)
เปนตน

3.

การสื่อสารในเรื่องสมรรถนะดานพลังงานและระบบการจัดการพลังงานไปยังภายนอกองคกร เชน นโยบาย
พลังงาน วัตถุประสงค และเปาหมายดานพลังงาน EnPI เอกสารในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
เปนตน จะตองไดรับการตัดสินใจใหมีการสื่อสารในเรื่องดังกลาวจากผูบริหารสูงสุดหรือ EnMR และจัดเก็บ
เอกสารแสดงการตัดสินใจนี้ไว และจะตองกําหนดวิธีการสําหรับการสื่อสารภายนอกนี้ไวอยางชัดเจน

ผูบริหาร EnMR ทีมจัด
การพลั ง งาน สื่ อ สา ร
ขอมูลเกี่ยวของกับระบบ
การจัดการพลังงาน ดวย
รูป แบบตา ง ๆ ที่ กํ าหนด
เ ช น ป ร ะ ก า ศ ป า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ สู
กลุ ม เป า หมายภายใน
องคกร

บุคลากรภายในองคกรมี
ช อ งทางในการสื่ อ สาร
ดานขอเสนอแนะ และขอ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด
การพลั ง งานกลั บ ไปยั ง
ผูบริหาร และ EnMR

กําหนดการสื่อสารในเรื่องสมรรถนะดานพลังงานและระบบ
การจัดการพลังงานไปยัง บุคคลภายนอกองคกร โดยการ
แสดงผาน เว็บไซต ของบริษัท ตามบันทึกการตัดสินใจของ
ผูบริหาร

รูปที่ 5-2 การสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกร
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5.4 ระบบเอกสารและการควบคุมเอกสาร (Document
Control)
1.

การจัดทําเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 สามารถแบงโครงสรางเปนระดับตาง ๆ ดังนี้
เอกสารระดับที่ 1

เอกสารระดับที่ 2
เอกสารระดับที่ 3

เอกสารระดับที่ 4

คู มื อ การจั ด การพลั ง งาน (Energy Management Manual) คื อ เอกสารที่ แ สดงถึ ง
ขอบขายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 นโยบายดานพลังงาน
แนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงานและ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนแสดงให เ ห็ น ถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นระบบการจั ด
การพลังงาน
ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) คือเอกสารที่แสดงขั้นตอนและผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการกิจกรรมหลักของระบบการจัดการพลังงาน เชน การวางแผนพลังงาน
การควบคุมเอกสาร เปนตน
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) คือเอกสารที่แสดงรายละเอียดวิธีการหรือเกณฑในการ
ทํางานอยางชัดเจนในจุดงานที่มีความสําคัญตอการควบคุมลักษณะการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญหรือการดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
แบบฟอร ม เอกสารสนั บ สนุ น เอกสารภายนอก (Form, Support Document,
External Document) แบบฟอรม คือ เอกสารที่ใชบันทึกผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปน
หลั ก ฐาน หรื อ ใช ใ นการวิ เ คราะห ก ารทํ า งาน หรื อ เป น เอกสารที่ ใ ช ใ นการสื่ อ สาร
ในระบบงานที่ มี รู ป แบบที่ ชัด เจน ส ว นเอกสารสนั บสนุ น คื อ เอกสารที่ ชว ยสนั บ สนุน
การดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน

เอกสารระดับที่ 1

En.
Management
Manual

เอกสารระดับที่ 2

Procedure Manual

เอกสารระดับที่ 3

เอกสารระดับที่ 4

Work Instruction

Form, Support Document,
External Document

รูปที่ 5-3 โครงสรางของระบบเอกสารของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
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สําหรับองคกรที่มีพื้นฐานในการจัดทําระบบการจัดการมาตรฐานสากลอื่น ๆ ไมวาจะเปน ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 หรือ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาแลวในเรื่องการจัดทําเอกสารของระบบการจัด
การพลังงาน ISO 50001 จะไมนากังวล เนื่องจากมาตรฐานฉบับนี้กําหนดให ตองจัดทําเปนเอกสาร หรือที่ใชคําวา
“Shall be Documented” นอยมาก สวนมากขอกําหนดจะเนนวา ใหจัดทํา ใหกําหนด ใหเก็บบันทึกหลัก ฐาน
มากกวา ดังนั้นหากองคกรใดที่มีระบบบริหารงานตามที่กลาวมาแลวขางตน จะสามารถพิจารณาดําเนินการพัฒนา
ระบบการทํางานและระบบเอกสารของ ISO 50001 รวมไปกับ (Integrating) ระบบการจัดการมาตรฐานสากลที่มีอยู
ได (โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ไดในบทที่ 8)
แตหากองคกรใดที่ยังไมเคยจัดทําระบบจัดการมาตรฐานสากลใด ๆ มากอนเลย สามารถพิจารณาเลือกทํา
เอกสารไดตามแนวทางที่จะนําเสนอตอไปนี้ได เพราะวาขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 50001 คอนขางใหอิสระกับผูที่
จะนําระบบไปประยุกตใช
จากขอกําหนด 4.5.4.1 Documentation Requirements กําหนดไววา องคกรควรพิจารณา จัดทํา นําไป
ปฏิบัติ และรักษาไว ซึ่งขอมูล (Information) ตาง ๆ ทั้งนี้จะอยูในรูปแบบกระดาษ อิเล็กทรอนิกส หรือ สื่อใด ๆ ก็ได
เพื่ออธิบายถึงองคกรประกอบหลัก และความเชื่อมโยงในระบบการจัดการพลังงานขององคกร
สิ่งที่จะตองจัดทําเปนเอกสารนัน้ จะตองประกอบดวย (หมายถึง จําเปนตองมี)
a)
b)
c)
d)
e)

ขอบขาย และขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน
นโยบายพลังงาน
วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนปฏิบัตงิ านดานพลังงาน
เอกสาร รวมถึง บันทึกตาง ๆ ทีข่ อกําหนดของมาตรฐานฉบับนีร้ ะบุวาตองจัดทํา
เอกสารอื่น ๆ ที่องคกรเห็นวามีความจําเปนตองจัดทํา

ขยายความขอ e) หมายความวาองคกรแตละแหงมีความแตกตางกัน เชน เปนโรงงานผูผลิต เปนธุรกิจประเภท
บริการ หรือ เปนอาคารธุรกิจ ซึ่งแตละองคกรจะมีความแตกตางทั้งเรื่องของขนาดธุรกิจ ความซับซอนของโครงสราง
การทํางาน กระบวนการทํางาน หรือกิจกรรมในแตละกระบวนการ รวมถึงความสามารถของบุคลากร มาตรฐาน
ฉบับนี้จึงเปดกวางใหองคกรใชดุลพินิจพิจารณาตามความเหมาะสม

2.

ขอดีของการจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบตั ิไวเปนเอกสาร
1) มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนอางอิงได และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถแกไขไดและทําใหทราบวา
เดิมเคยปฏิบัติกันมาอยางไร
2) ใชเปนคูมือในการอบรมพนักงาน หรือใหพนักงานเรียนรูได ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ
หรือ กรณีที่มีพนักงานเขาออก ซึ่งจะทําใหการทํางานงายขึ้น
3) เปนองคความรูขององคกรที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นได
4) เปนขอมูลอางอิงในการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ในหลายๆ องคกรที่ยังไมเคยทําระบบ
มากอน การตรวจติดตามภายในตองใชทักษะและความรูในงานของพื้นที่ที่จะไปตรวจประเมิน ซึ่งหากมี
เอกสาร ระเบี ย บปฏิ บั ติ กํ า หนดไว ชั ด เจนซึ่ ง จะเป น แนวทางให ผู ต รวจและผู ถู ก ตรวจใช อ า งอิ ง
ไดเปนอยางดี
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3.

แนวทางการจัดทําเอกสาร
1) สําหรับหัวขอที่ขอกําหนดระบุวาตองทําเปนเอกสารใหเขียนเปนระเบียบปฏิบัติ (Procedure Manual)
หรือ มาตรฐานการปฏิบัติ โดยระบุ ใหชัดเจน
คือ การกําหนดผูรับผิดชอบ และผูเกี่ยวของที่ชัดเจน
- ใคร :
- ทําอะไร : คือ การกําหนดเนื้องานที่ตองรับผิดชอบของคนนั้น ๆ และผูที่เกี่ยวของ
- ที่ไหน : สถานที่ พื้นที่ กระบวนการ หรือเครื่องจักรใด
- เมื่อไหร : เปนการกําหนดชวงเวลาที่จัดทํา หรือความถี่ในการดําเนินการ เพื่อเปนการกําหนด
และวางแผนการทํางานที่ชัดเจน
- อยางไร : เป น การอธิ บายขั้นตอน และวิ ธี การในการปฏิ บัติง านให ชัดเจน รวมไปถึงการลง
บันทึกผลการปฏิบัติงาน การทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา และการสงตองานใหกับ
ผูเกี่ยวของ หากวิธีการทํางานมีรายละเอียดมากและมีความซับซอน ก็นํามาเขียน
เปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในแตละเรื่องได
ในกรณีที่ในขอกําหนดใดของมาตรฐานไมไดกําหนดวาตองเขียนเอกสาร แตมีรายละเอียดสิ่งที่ต อง
ปฏิบัติไวหลายเรื่อง เชน ใหองคกรกําหนดชวงเวลา หรือ ความถี่ในการจัดทํา ใหองคกรกําหนดรายการ
กําหนดวิธีการในการดําเนินการ และใหมีการจัดทําบันทึกผลลัพธ หรือหลักฐานตาง ๆ ของการทํา
กิจกรรมนั้น ๆ องคกรก็ควรพิจารณาจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติ เพื่อใชอางอิงในการทํางานไดสะดวกขึ้น
2) เอกสารบางอยางจัดทําเปนประกาศ หรือเอกสารสนับสนุนการทํางานไดเชนกัน
3) หากเรื่องใดไมไดจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ควรจะกําหนดรายละเอียดไวใน
คูมือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual)
4) หากเรื่ อ งใดไม ไ ด เ ขี ย นวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (Work Instruction) แต ต อ งจั ด ทํ า บั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ใหออกแบบบันทึกนั้น ๆ ใหมีรายละเอียดที่สําคัญลงไป เพราะแบบฟอรมที่ดีนั่นสามารถใชแทนคูมือใน
การปฏิบัติงาน (Instruction) สําหรับการทํางานไดเชนกัน

ตารางที่ 5-1 สรุปการจัดทําเปนเอกสารตามระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001
ISO 50001: 2011
4.1 General Requirements
4.2 Management Responsibility
4.2.1 Top Management
4.2.2 Management
Representative
4.3 Energy Policy
4.4 Energy Planning
4.4.1 General
4.4.2 Legal and Other
Requirements
4.4.3 Energy Review

เอกสารที่ควรจัดทํา
คูมือการจัดการพลังงาน
ประกาศแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร
และทีมจัดการพลังงาน
ประกาศนโยบายพลังงาน
จัดทําเปนระเบียบปฏิบัติ รวมกับ
ขอ 4.6.2 รวมเปน 1 เรื่อง

บันทึก หรือ หลักฐานที่ตองมี
บันทึก รายการกฎหมายที่เกีย่ วของ
บันทึกผลการทํา Energy review
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ISO 50001: 2011
4.4.4 Energy Baseline
4.4.5 Energy Performance
Indicators
4.4.6 Energy Objectives, Energy
Targets and Energy
Management Action Plans

เอกสารที่ควรจัดทํา
1. ต อ งจั ด ทํ า เป น ระเบี ย บปฏิ บั ติ
ให ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต ข อ กํ า หนด
4.4.3 ถึง 4.4.6
2. เอกสารวัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนปฏิ บั ติ ด า นการจั ด
การพลั ง งาน หรื อ แผนปฏิ บั ติ
ของ มาตรการที่ผานการคัดเลือก
แลว

4.5 Implementation and Operation
4.5.1 General
4.5.2 Competence, Training and จัดทําระเบียบปฏิบัติ หรือ เขียนไว
Awareness
ในคูมือการจัดการพลังงาน แตควร
แยก แผนการอบรม และ Training
needs ออกมาใหชัดเจน
4.5.3 Communication
4.5.4 Documentation
4.5.4.1 Documentation
Requirements
4.5.4.2 Control of
Documents
4.5.5 Operational Control

4.5.6 Design

4.5.7 Procurement of Energy
Services, Products,
Equipment and Energy

จัดทําระเบียบปฏิบัติ หรือเขียนไว
ในคูมือการจัดการพลังงาน
รายละเอียด ตามที่กลาวไวแลว
ขางตน
ตองจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติ
ควรจัดทําเปนระเบียบปฏิบัติ หรือ
จะทําเปน Work Instruction แยก
เป น เรื่ อ ง ๆ ตามลั ก ษณะของตั ว
แปรที่มีผลกระทบตอลักษณะการ
ใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ เชน วิธีการ
บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ ง วิ ธี ก ารป ด เป ด
หรือ ตั้งคาในการทํางาน
หากไม จั ด ทํ า ระเบี ย บปฏิ บั ติ ให
ร ะ บุ ร า ยละเอี ย ด ไว ใ น จั ด ทํ า
ระเบียบปฏิบัติ หรือเขียนไวในคูมือ
การจัดการพลังงาน หรือเขียนรวม
ไวใน 4.5.5 การควบคุมการปฏิบัติ
(Operational control)
หากไม จั ด ทํ า ระเบี ย บปฏิ บั ติ ให
ระบุรายละเอียดไวใน คูมือการจัด
การพลังงาน

5

บันทึก หรือ หลักฐานที่ตองมี
บันทึกขอมูลฐานดานพลังงาน
บันทึกการกําหนดคา EnPI และ
ผลลัพธที่ไดจากการทบทวนตามรอบ
ระยะเวลา
เอกสารวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
พลังงาน แผนปฏิบัติงาน

บันทึกที่ควรมีตามความเหมาะสม เชน
แผนฝกอบรม บันทึกการฝกอบรม
ผ ล ก า ร ป ระ เมิ นห ลั ง อบรม ห รื อ
Certificate รั บ ร อ ง ค ว า ม รู ค ว า ม
สามารถเฉพาะดานของผู รับผิดชอบที่
เกี่ยวของดานพลังงาน เปนตน
หลักฐานการตัดสินใจการสื่อสาร
ภายนอก
Master List ของเอกสารควบคุม
บันทึกที่มี ตามความเหมาะสม

1. บันทึกผลจากการออกแบบ เชน
Specification, Drawing, Catalog
ผลลัพธจากการประเมินสมรรถนะ
ดานพลังงาน
** จะเปนขอมูลรวมกับการจัดซื้อใน
ขอ 4.5.7
1. ข อ กํ า ห น ด ห รื อ Spec. แ ล ะ
รายละเอี ย ดการจั ด ซื้ อ ทางด า น
พลังงาน
2. ผลการประเมิ น สมรรถนะด า น
พลังงานของผลิตภัณฑที่จะจัดซื้อ
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ISO 50001: 2011
4.6 Checking
4.6.1 Monitoring, Measurement
and Analysis

เอกสารที่ควรจัดทํา

จัดทําเปนระเบียบปฏิบัติครอบคลุม 1. บันทึกผลการเฝาระวังตรวจวัดและ
การติดตาม การวัดและวิเคราะห
การวิเคราะห
2. บันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
จัดทําเปนระเบียบปฏิบัตริ วมกับขอ บันทึกผลการประเมินความสอดคลอง
4.4.2
ของกฎหมาย

4.6.2 Evaluation of Legal
Requirements and Other
Requirements
4.6.3 Internal Audit of the EnMS จัดทําเปนระเบียบปฏิบัติ
1.6.4 Nonconformities,
จัดทําเปนระเบียบปฏิบัติ
Correction, Corrective, and
Preventive Action
4.6.5 Control of Records

4.7 Management Review
4.7.1 General

บันทึก หรือ หลักฐานที่ตองมี

สามารถจัดทําเปนระเบียบปฏิบตั ิ
รวมไวกับ ขอ 4.5.4.2 การควบคุม
เอกสาร (Control of
Documents) หรือ อาจจะจัดทํา
ระเบียบปฏิบัติแยกอีก 1 ฉบับ

1. แผนการ Internal Audit
2. บันทึกผลการ Internal Audit
บันทึกผลการทํา Corrective and
Preventive Action

ใหสังเกตทายขอกําหนดแตละขอ หรือ
ระหวางวรรคที่มีคําวา
records of …. shall be
maintained หรือ
result of … shall be maintained
นั่ น หมายความว า บั น ทึก เหล า นัน้
จะตองจัดเก็บเปนหลักฐาน
ทั้งนีร้ วมถึงบันทึกตา ง ๆ ที่ตองจัดส ง
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไวดวย

จัดทําระเบียบปฏิบัติ หรือ เขียนไว บันทึกรายงานการประชุม
ในคูมือการจัดการพลังงาน และควร
กําหนดความถี่ในการทบทวนวาระ
การประชุ ม (Input) ผลลั พ ธ จ าก
ประชุม (Output)
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ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของการจัดการพลังงาน
ตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
เอกสารและบันทึกในระบบ
ลําดับ
ขั้นตอนที่ 1
1) ประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ระบุโครงสรางและอํานาจ
ขอ 4.2
หนาที่ และลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม ความรับผิดชอบ
การแตงตั้ง
คณะทํางานดาน 2) หลักฐานแสดงการเผยแพรประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ของฝายบริหาร
การจัด
และผูแทนฝาย
การพลังงาน
บริหาร
ขั้นตอนที่ 2
1) ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพเบื้องตนดานการจัดการพลังงาน
-ไมมี2) หลักฐานการประเมินที่แสดงใหเห็นถึงการประเมินครบทุกดาน และครบทุก
การประเมิน
หนวยงานยอย
สถานะภาพ
เบื้องตนดานการ “สําหรับกรณีดําเนินการจัดทําการจัดการพลังงานในครั้งแรก”
จัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 3
1) ประกาศนโยบายดานการอนุรักษพลังงาน และลงลายมือชื่อโดยเจาของโรงงาน
ขอ 4.3
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
การกําหนด
นโยบายพลังงาน
2)
หลักฐานแสดงการเผยแพรนโยบายดานการอนุรักษพลังงาน
นโยบายดานการ
อนุรักษพลังงาน
ขั้นตอนที่ 4
1) ผลการประเมินระดับองคกร
ขอ 4.4
การประเมิน
การวางแผน
x ตารางแสดงปริมาณการใชพลังงาน ยอนหลัง 12 เดือน
ศักยภาพการ
x ตารางแสดงอุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช พ ลั ง งานและการประเมิ น พ ลั ง ง า น ( ข อ
อนุรักษพลังงาน
4.4.1-4.4.5)
การใชพลังงานของแตละอุปกรณในรอบปที่ผานมา
x ตารางและแผนภาพแสดงสัดสวนการใชพลังงาน
2) ผลการประเมินระดับผลิตภัณฑหรือบริการ
1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
x บันทึกการขึ้นทะเบียนและการประเมินความสอดคลองดานกฎหมาย
และขอกําหนดดานพลังงาน
2) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องกฎหมายการวางแผนและทบทวนพลังงาน
x บันทึกการชี้บงลักษณะการใชพลังงาน
x บันทึกปริมาณการใชพลังงานและปริมาณการผลิตหรือบริการ

1) ประกาศนโยบายพลังงาน และลงลายมือชื่อโดยผูบริหารสูงสุด
2) หลักฐานแสดงการเผยแพรนโยบายพลังงานทั้งภายในและภายนอกองคกร
(หากมีการพิจารณาใหมีการเผยแพรสูภายนอกองคกรดวย)

ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของระบบการจัดการพลังงาน
ตาม มาตรฐานสากล ISO 50001:2011
เอกสารและบันทึกในระบบ
1) ประกาศแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร (EnMR) และระบุอํานาจหนาที่ให
สอดคลองกับขอกําหนด 4.2.2
2) ประกาศแตงตั้งทีมจัดการพลังงาน
3) หลักฐานแสดงการเผยแพรประกาศแตงตั้งตัวแทนฝายบริหารงาน และทีม
จัดการพลังงาน ใหคนในองคกรทราบโดยทั่วไป
-ไมมี-

ตารางที่ 5-2 การเปรียบเทียบดานเอกสารและบันทึกของการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001

คูมือพัฒนาและสงเสริม
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ขั้นตอนที่ 5
การกําหนด
เปาหมายและ
แผนอนุรักษ
พลังงาน

ลําดับ

1) เปาหมายการอนุรักษพลังงาน
โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน
2) แผนอนุรักษพลังงาน
โดยแยกเปนมาตรการดานไฟฟาและดานความรอน
3) แผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
4) เอกสารและหลัก ฐานแสดงการเผยแพรแ ผนการฝ ก อบรมและกิ จ กรรมเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ทราบอยางทั่วถึง

ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของการจัดการพลังงาน
ตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
เอกสารและบันทึกในระบบ
x ตารางแสดงขอมูลการวิเคราะหและผลของดัชนีการใชพลังงานจํา เพาะ
(SEC) ของการผลิตหรือบริการ ซึ่งแสดงขอมูลการใชพลังงาน และปริมาณ
ผลการผลิตหรือบริการ
x กราฟแสดงความสัมพันธของดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) กับปริมาณ
การผลิตหรือบริการ
3) ผลการประเมินระดับอุปกรณ
x ตารางแสดงข อ มู ล การใช พ ลั ง งานและประสิ ท ธิ ภ าพด า นพลั ง งาน
ที่รวมถึงการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักรหลัก
x ตารางแสดงการประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญใหพิจารณาปจจัยหลัก
ในการประเมิน ไดแก ขนาดการใชพลังงาน ชั่วโมงการใชงาน และศักยภาพ
ในการปรับปรุง
x มาตรการดานการอนุรักษพลังงานเพื่อลดการสูญเสียพลังงานตามที่ประเมิน
ในเบื้องตน แยกเปนดานพลังงานไฟฟา และพลังงานความรอน
ขอ 4.4.6
วัตถุประสงคดาน
พลังงาน
เปาหมาย
พลังงาน และ
แผนปฏิบัติการ
ดานการจัด
การพลังงาน

ลําดับ

ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของระบบการจัดการพลังงาน
ตาม มาตรฐานสากล ISO 50001:2011
เอกสารและบันทึกในระบบ
x บันทึกสมการแสดงความสัมพันธของปริมาณการผลิต หรือปริมาณ
การบริการกับปริมาณการใชพลังงาน
x บันทึกแสดงสัดสวนการใชพลังงาน
x บันทึกการชี้บงลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
x บันทึกการชี้บงตัวแปรและบุคลากรที่มีผลตอการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ
x บันทึกการคาดการณการใชพลังงานและปริมาณการใชพลังงานใน
อนาคต
x บันทึกการตรวจวัดและประเมินสมรรถนะดานพลังงาน
x บันทึกการชี้บง จัดลําดับความสําคัญ และบันทึกโอกาสในการ
ปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
x บันทึกขอมูลฐานพลังงานอางอิง (Energy Baselines)
x บันทึกการบงชี้ดัชนีชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
1) เอกสารแสดงถึงวัตถุประสงคดานพลังงาน เปาหมายพลังงาน และ
แผนปฏิบัติการดานการจัดการพลังงาน
x บันทึกการประเมินและคัดเลือกมาตรการดานการอนุรักษพลังงาน
x บันทึกแผนปฏิบัตมิ าตรการดานการอนุรักษพลังงาน
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ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของการจัดการพลังงาน
ตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
เอกสารและบันทึกในระบบ
ลําดับ
ขั้นตอนที่ 6
1) รายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ขอ 4.5
ทราบอยางสม่ําเสมอ อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง (อาจเปนบันทึ กการประชุม การนําไปปฏิบัติ
การดําเนินการ
ก็ได)
ตามแผนอนุรักษ
และการ
2) รายงานผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ
พลังงาน การ
ดําเนินการ
3) รายงานผลการตรวจสอบและวิ เ คราะห ก ารปฏิ บั ติ ต ามเป า หมายและแผน
ตรวจสอบและ
อนุรักษพลังงาน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
วิเคราะหการ
พลังงาน
ปฏิบัติตาม
เปาหมายและ
แผนอนุรักษ
พลังงาน

ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของระบบการจัดการพลังงาน
ตาม มาตรฐานสากล ISO 50001:2011
เอกสารและบันทึกในระบบ
1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการฝกอบรม
x บันทึกการบรรยายลักษณะงาน (JD) ของบุคลากรที่เกี่ยวของ (เพื่อบงชี้
ความจําเปนในการฝกอบรม)
x บันทึกการสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม
x บันทึกแผนการฝกอบรมพนักงานประจําป
x บันทึกการประเมินผลการฝกอบรมภายนอก
x บันทึกการประเมินผลการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน
x บันทึกประวัติการฝกอบรมของพนักงาน
2) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสื่อสาร
x บันทึกการตัดสินใจการสื่อสารภายนอก
3) คูมือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual)
4) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมเอกสาร
x บันทึกคํารองขอดําเนินการกับเอกสาร (Document Action
Request : DAR)
x บันทึกประวัติการรับจายเอกสาร
x บันทึกรายการเอกสาร (Master Document List)
5) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมปฏิบัติ
โดยอาจจํ า เป น ต อ งมี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ตามความเหมาะสมทั้ ง ด า นการ
ปฏิบัติงาน และบํารุงรักษา รวมถึงการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่ง
อาจสงผลดานสมรรถนะดานพลังงานขององคกร และบันทึกเทาที่จําเปน
6) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องออกแบบ
x บันทึกผลของการออกแบบ
7) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซือ้ ดานพลังงาน

คูมือพัฒนาและสงเสริม
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ขั้นตอนที่ 7
การตรวจติดตาม
และประเมินการ
จัดการพลังงาน

ลําดับ

ลําดับ

1) ประกาศแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินภายในการจัดการพลังงาน ระบุโครงสราง
ขอ 4.6
(ผูเปนประธานคณะผูตรวจประเมิน) และอํานาจหนาที่ และลงลายมือชื่อโดย การตรวจ
เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุม
2) หลักฐานแสดงการเผยแพรประกาศแต งตั้งคณะผูตรวจประเมินภายในการจัด
การพลังงาน
3) แผนการตรวจประเมินภายในประจําป
4) บั น ทึ ก ผลการตรวจสอบและประเมิ น ภายในการจั ด การพลั ง งาน (Internal
Audit Checklist)
5) เอกสารและหลักฐานแสดงผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง (ถามี)
6) สรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน พรอมลงลายมือชื่อโดย
ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของการจัดการพลังงาน
ตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
เอกสารและบันทึกในระบบ

ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของระบบการจัดการพลังงาน
ตาม มาตรฐานสากล ISO 50001:2011
เอกสารและบันทึกในระบบ
x บันทึกผลการประเมินดานสมรรถนะพลังงานตลอดอายุผลิตภัณฑ
หรือตลอดอายุการใชงาน
1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเฝาระวัง การวัด และการวิเคราะห
x บั น ทึ ก แผนการเฝ า ติ ด ตาม,ตรวจวั ด และวิ เ คราะห ด า นพลั ง งาน
คุณลักษณะที่สําคัญดานพลังงาน
x บันทึกผลการเฝาติดตามคุณลักษณะที่สําคัญดานพลังงาน
x บันทึกการดําเนินการกับความเบี่ยงเบนที่มีนัยสําคัญ
2) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด
x บันทึกทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด
x บันทึกแผนการสอบเทียบและผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด
3) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจประเมินภายใน
x บันทึกแผนการตรวจติดตามภายใน
x บันทึกรายการตรวจประเมิน (Internal Audit Checklist)
x บันทึกรายงานผลการตรวจประเมิน (Internal Audit Report)
4) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบตั ิการแกไข และการปฏิบัติการปองกัน
x บันทึกการรองขอใหปฏิบัติการแกไขและการปฏิบตั ิการปองกัน
(CAR/PAR)
x บันทึกสถานภาพการรองขอใหปฏิบัติการแกไขและการปฏิบตั ิการ
ปองกัน (CAR/PAR)
5) ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การควบคุมบันทึก

5
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ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของการจัดการพลังงาน
ตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ลําดับ
เอกสารและบันทึกในระบบ
ขั้นตอนที่ 8
1) แผนการประชุมทบทวนประจําป
2) รายงานผลการทบทวนการจัดการพลังงาน
การทบทวน
3) บันทึกการประชุม
วิเคราะห และ
แกไขขอบกพรอง 4) เอกสารและหลักฐานแสดงผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง (ถามี)
5) เอกสารหลักฐานแสดงการเผยแพรผลการประชุมและและผลการทบทวนฯ
ของการจัด
การพลังงาน
ลําดับ
ขอ 4.7
การทบทวนการ
บริหาร

ตารางสรุปการนําไปปฏิบัติของระบบการจัดการพลังงาน
ตาม มาตรฐานสากล ISO 50001:2011
เอกสารและบันทึกในระบบ
1) ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการทบทวนการบริหาร
x บันทึกแผนการทบทวนการบริหาร
x บันทึกรายงานการประชุมทบทวนการบริหาร
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4.

การควบคุมเอกสาร
ในขอกําหนด 4.5.4.2 การควบคุมเอกสาร (Control of Documents) เอกสารที่กําหนดตามมาตรฐานสากลและ

ระบบการจัดการพลังงานนี้ตองไดรับการควบคุม รวมทั้งเอกสารทางดานเทคนิคตาง ๆ ที่จําเปน องคกร
จะตองจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไวซึ่งระเบียบปฏิบัติงานเพื่อ
a) อนุมัติเอกสารอยางเหมาะสมกอนนําไปใช
b) ทบทวนและปรับปรุงเอกสารใหทันสมัยเปนระยะ ๆ ตามความจําเปน
c) มั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงและสถานะปจจุบันของเอกสารไดมีการชี้บงไว
d) มั่นใจวามีเอกสารฉบับที่ถูกตองอยู ณ จุดใชงาน
e) มั่นใจวาเอกสารยังคงสภาพที่อานไดชัดเจนและสามารถนํามาแสดงไดทันที
f) มั่ น ใจว า เอกสารจากภายนอก ซึ่ ง องค ก รพิ จ ารณาเห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ต อ การวางแผนและการ
ดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน ไดรับการชี้บงและควบคุมในการแจกจาย
g) ปองกันการนําเอกสารที่ลาสมัยไปใชโ ดยไมไ ดตั้ง ใจ และตองทําการชี้บงเอกสารที่ลาสมัยนั้น อย า ง
เหมาะสมในกรณีที่ตองเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร ควรดําเนินการดังนี้
1) ต อ งจั ด ทํ า ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน (Procedure) เรื่ อ งควบคุ ม เอกสาร เพื่ อ แสดงขั้ น ตอน วิ ธี ก ารและ
ผูรับผิดชอบในการควบคุมเอกสาร ใหสอดคลองกับรายละเอียดในขอกําหนด 4.5.4.2
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการควบคุมเอกสาร” แสดงในภาคผนวก ค.3
หมายเหตุ หากมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งการควบคุ ม เอกสารที่ จั ด ทํ า ไว ใ นระบบ ISO 9001 หรื อ
ISO 14001 สามารถนํามาทบทวนใชไดโดยไมจําเปนตองออกเปนระเบียบปฏิบัติงานใหม
2) เอกสารภายนอกที่ใชในการวางแผนและการดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน เชน กฎหมายและ
ข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ด า นพลั ง งาน คู มื อ หรื อ แคตตาล็ อ กของเครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ ที่ มี นั ย สํ า คั ญ
ดานพลังงาน ฯลฯ จะตองไดรับการชี้บงและควบคุมในการแจกจาย
3) เอกสารที่ถูกยกเลิกไปแลว แตมีความจําเปนตองจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงคใด ๆ ตองมีการชี้บงใหชัดเจน
เพื่อปองกันการนําไปใชโดยไมไดตั้งใจ
4) เอกสารที่อยูในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองมี Back Up และมีวิธีการปองกันความเสียหายที่จะเกิด
กับขอมูลเอกสาร และตองมีระบบควบคุมเอกสารใหเปนไปตามขอกําหนด เชน มีวิธีการในการแจกจาย
เอกสารถึงผูที่รับผิดชอบ โดยบุคคลเหลานั้นสามารถอานเอกสารไดอยางเดียวไมสามารถแกไขได บุคคล
ที่มีอํานาจในการอนุมัติเอกสารตองมี Password ในการใชอนุมัติเอกสาร เปนตน
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แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5.5 การควบคุมดานปฏิบัติการ (Operational Control)
1.

ควรจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมดานปฏิบัติการ เพื่อกําหนดประเด็นตาง ๆ ที่ตองพิจารณา
ควบคุมการปฏิบัติหรือบํารุงรักษา ตลอดจนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติหรือบํารุงรักษา
ดังกลาว
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการควบคุมดานปฏิบัติการ” แสดงในภาคผนวก ค.5
หมายเหตุ หากมี ระเบี ย บปฏิ บั ติง าน เรื่อ งการควบคุ ม ด า นปฏิ บั ติการ ที่ จั ด ทํ า ไว ในระบบ ISO 14001
ก็สามารถนํามาทบทวนใชไดโดยไมจําเปนตองออกเปนระเบียบปฏิบัติงานใหม

2.

จากการทบทวนดานพลังงาน (Energy Review) ในบทที่ 4 ใหบงชี้เงื่อนไข (Condition) ตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาที่มีผลกระทบตอลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) วาเงื่อนไขใดบาง
ที่จะตองควบคุมการปฏิบัติ งานใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด หรือตองดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของสมรรถนะดานพลังงานที่ดี ซึ่งหากไมมีเกณฑในการควบคุมจะทําใหสมรรถนะ
พลังงานเบี่ยงเบนไปอยางมีนัยสําคัญ

3.

จัดทําวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) และ/หรือแบบฟอรมเพื่อ กําหนดเกณฑในการควบคุมการปฏิบัติ
และการบํารุงรักษา เงื่อนไข (Condition) ที่มีผลกระทบตอลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ เชน
กําหนดการตั้งคาอุณหภูมิของเครื่องทําน้ําเย็นและวิธีการบํารุงรักษาเครื่องทําน้ําเย็น
กําหนดการตั้งคาความดันของเครื่องอัดอากาศและวิธีการบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
กําหนดการตั้งคาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศและวิธีการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
กําหนดการตั้งคาพารามิเตอรของเครื่องจักร เชน อุณหภูมิ แรงดัน ความเร็ว ใหมีคาที่เหมาะสม
ตอการใชงาน
กําหนดวิธีการบํารุงรักษาเชิงปองกันใหกับเครื่องจักรอุปกรณที่มีนัยสําคัญ
กําหนดการเปด-ปดเครื่องจักรอยางเหมาะสม เชน ปดชั่วคราวเมื่อมีการรอคอยในสายการผลิต
กําหนดวิธีการขับขี่รถขนสงใหประหยัดพลังงานและวิธีการบํารุงรักษารถขนสง
ในเบื้องตนใหพิจารณาควบคุ ม เงื่ อนไข (Condition) ที่สําคัญซึ่งสามารถดํา เนินการได กอน แลวคอย ๆ
เพิ่มเติมการควบคุมใหมากขึ้นในอนาคต แสดงตัวอยางในตารางที่ 5-3
หมายเหตุ : หากมี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน หรื อ แบบฟอรม ที่ ทํ า ไว ใ นระบบ ISO 9001 ISO 14001 และมี ค วาม
เกี่ยวของ สามารถนํามาทบทวนเพิ่มเติมวิธีควบคุมการปฏิบัติและวิธีการบํารุงรักษาเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลของสมรรถนะดานพลังงานที่ดี
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ตารางที่ 5-3 ตัวอยางการวิเคราะหเงื่อนไข (Condition) ตาง ๆ ที่ตองดําเนินการควบคุมการปฏิบัติงานและ
การบํารุงรักษาเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของสมรรถนะดานพลังงานที่ดี
พื้นที่ SEU
กระบวนการฉีด
พลาสติก

เครื่องจักรที่มี
นัยสําคัญ
1800ton,
2500 ton,
1500 ton,900ton

ระบบทําความเย็น

INJ173,INJ174

กระบวนการชุบ
พลาสติก

Line 1,Line 2

4.

เงื่อนในการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาที่ WI หรือแบบฟอรมสําหรับ
สงผลตอ SEU
Operational Control
ประสิทธิภาพเครื่องฉีด
ระดับน้ํามัน/อุณหภูมน้ํามันไฮดรอลิค
อุณหภูมิ Hopper บนเครื่อง
รอบเวลาในการผลิต/ความดันเครือ่ งฉีด/
ความเร็วในการฉีด/อุณหภูมิกระบอกฉีด
คุณภาพน้ําปอน
อัตราการไหล
อุณหภูมินา้ํ เขา-ออก
ฉนวนทอน้ําเย็น
ประสิทธิภาพ Chiller
อุณหภูมิในบอชุบ
ความเขมขนของสารเคมี
เวลาในการชุบ
คุณภาพจิ๊กชุบ
ความสะอาดของV-Bar
คุณภาพน้ํา
คุณภาพหมอแปลงไฟฟา
กระแสไฟฟา
คุณภาพของเครื่องกรอง

Energy Report
FM-INT-02
FM-INT-02
FM-INT-07
WI-MNT-01
WI-MNT-10
FM-ENG-10
FM-ENG-03
FM-ENG-03
FM-CPD-14
FM-CPD-08
FM-CPD-10
FM-CPD-18
FM-CPD-39
FM-CPD-18
FM-ENG-7
FM-CDP-18
FM-CPD-11

ควรกําหนด Training Needs ใหกับบุคลากรซึ่งมีหนาที่ควบคุมการปฏิ บัติและการบํารุงรักษาโดยอางถึง วิธี
ปฏิบัติงาน และ/หรือแบบฟอรมที่เกี่ยวของใหชัดเจน ตลอดจนทําการฝกอบรมและประเมินผลบุคลากร
ดังกลาว

5-16

inner 50001new (5)1-18.indd 16

20/7/2560 13:59:56

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

5

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5.6 การออกแบบ (Design)
1.

ควรจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบ เพื่อกําหนดขั้นตอนในการออกแบบใหม การดัดแปลง และ
การบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบ และกระบวนการที่มีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสมรรถนะดานพลังงาน ตลอดจนผูรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาว
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการออกแบบ” แสดงในภาคผนวก ค.6

2.

การออกแบบใหม การดัดแปลง และการบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบ
และกระบวนการที่ มีนัยสําคัญ ตอการใชพลั งงาน ตองมีการประเมินสมรรถนะดานพลังงานดว ยทุ กครั้ง
โดยอาจทําการประเมินเองหรือใชผลการประเมินจากผูขายก็ไดในกรณีที่มีการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งหากมีผูขาย
หลายรายก็สามารถใชผลการประเมินสมรรถนะดานพลังงานนี้เปนขอกําหนดหนึ่งในการเปรียบเทียบเพื่อ
คัดเลือกผูขายดวย เชน
เครื่องอัดอากาศใหม ตองประเมินคาสมรรถนะดานพลังงาน (kW/cfm)
เครื่องทําน้ําเย็นใหม ตองประเมินคาสมรรถนะดานพลังงาน (kW/TR)
เครื่องจักรใหม ตองประเมินคาประสิทธิภาพพลังงาน (MJ/ผลผลิต) ของเครื่องจักรนั้นๆ
รถขนสง ตองประเมินคาอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง กม./น้ําหนักสินคา/ลิตร เปนตน
ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ และกระบวนการที่มีนัยสําคัญตอการใชพลังงาน จะตองมีการ
ประเมินสมรรถนะดานพลังงาน เชน ลักษณะการใชพลังงานปริมาณการใชพลังงาน หรือประสิทธิภาพการใช
พลังงาน ตลอดชวงอายุการใชงานของเครื่องจักรอุปกรณ และกระบวนการนั้น ๆ ดวย

3.

ผลของการประเมิ น สมรรถนะด า นพลั ง งานตามข อ 2. ต อ งนํ า ไปรวมเข า กั บ การกํ า หนดรายละเอี ย ด
การออกแบบและกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาของโครงการฯ ที่เกี่ยวของ

4.

ผลของกิจกรรมการออกแบบตองจัดเก็บไวเปนบันทึก เชน ขอกําหนดรายละเอียด (Specification) แบบ
Drawing แคตตาล็อก และผลการประเมินสมรรถนะดานพลังงาน เปนตน

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.5.7 การจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ
และพลังงาน (Procurement of Energy Services, Products, Equipment and Energy)
1.

ควรจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อดานพลังงาน เพื่อกําหนดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดหาบริการ
ดานพลังงาน ผลิตภัณฑ และอุปกรณที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบตอลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
ตลอดจนผูรับผิดชอบในการดําเนินการดังกลาว
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการจัดซื้อดานพลังงาน” แสดงในภาคผนวก ค.7
หมายเหตุ หากมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งการจั ด ซื้ อ ที่ จั ด ทํ า ไว ใ นระบบ ISO 9001 หรื อ ISO 14001
สามารถนํามาทบทวนใชไดโดยไมจําเปนตองออกเปนระเบียบปฏิบัติงานใหม



บุคลากรที่มีสวนในการตัดสินใจในการจัดซื้อ ควรตองมีความตระหนักในสิ่งดังตอไปนี้
x อะไรคือการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEUs)
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x
x

ผลิตภัณฑ เครื่องจักร อุปกรณ และบริการ ชนิดใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะดาน
พลังงานขององคกร
อัตราคาบริการดานพลังงาน (Energy Tariffs) เชน ราคาพลังงานในชวงเวลาที่ใชงาน คาพลังไฟฟา
สูงสุด เปนตน

3.

ในการจัดหาบริการดานพลัง งาน ผลิตภัณฑ และอุปกรณที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต อลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ ฝายจัดซื้อจะตองแจงให ผูขายหรือผูสงมอบวาจะตองถูกประเมินในเรื่องสมรรถนะ
ดานพลังงานดวย และควรมีหลักฐานการแจงนี้ไวใหตรวจสอบได

4.

ในการจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ป กรณ ห รื อ บริ ก ารที่ ใ ช พ ลั ง งาน ซึ่ ง คาดว า จะมี ผ ลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ตอสมรรถนะดานพลังงานขององคกร ตองมีการประเมินลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงานและ
ประสิทธิภาพดานพลังงาน ตลอดแผนงานหรือตลอดชวงอายุการใชงานที่คาดไว (เชื่อมโยงมาจากเรื่องการ
ออกแบบในขอกําหนด 4.5.6)

5.

ในการคั ด เลื อกผู ส งมอบหรือผู ขาย ควรนํ า ผลการประเมิ น สมรรถนะด า นพลั ง งานมาเป นหั ว ขอในการ
พิจารณาคัดเลือกดวย

6.

การจัดซื้อพลังงาน เชน น้ํามันเตา ถานหิน กาซปริโตรเลี่ยมเหลว (LPG) กาซธรรมชาติ ฯลฯ ตองจัดทํา
ขอกําหนดรายละเอียดการจัดซื้อ (Specification) ของพลังงานดังกลาวเปนเอกสารตามความเหมาะสม
หรือเทาที่จะสามารถทําได

7.

การบริการอื่น ๆ ที่องคกรวาจางอาจมีผลตอสมรรถนะดานพลังงาน ไดแก
x การจางผูรับเหมางานบํารุงรักษา
x การใหคําปรึกษาดานอุปกรณและเทคโนโลยี
x การออกแบบโครงการ การกอสราง และ การทดสอบการใชงาน
x ผูขายอุปกรณดานพลังงานและอุปกรณสนับสนุนการผลิต

การพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมาย:
สถานประกอบการที่เปนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมนั้น มีการกําหนดการเรื่องการฝกอบรมบุคลากร
และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานในขั้นตอนที่ 5 สวนเรื่องการดําเนินการแผนอนุรักษพลังงานกําหนด
ในขั้นตอนที่ 6 ของการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ซึ่งสามารถนํามาปฏิบัติรวมกันได และในสวนของการ
สื่ อสารนั้น สํ า หรั บการจัดการพลั งงานตามกฎหมายได กําหนดให มีสื่ อสารให บุคลากรทราบในเรื่ อ งดั ง นี้
ประกาศแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน นโยบายอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประกาศแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน และผลของ
การทบทวนการบริหารงาน ซึ่งสามารถปรับแนวทางดําเนินการใหสอดคลองกันได
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6

บทที่ 6
การตรวจสอบ (Checking)
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงขอกําหนดที่ 4.6 การตรวจสอบ (Checking) และแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนา
ตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐานสากล รวมทั้งตัวอยางเอกสารที่จําเปนเพื่อนําไปประยุกตใชให
สอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว

ตองดําเนินการตรวจประเมิน
ภายในระบบการจัดการพลังงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4.6.3 การตรวจ
ประเมินภายใน
ระบบการจัด
การพลังงาน

4.6.1 การเฝา
ระวัง การวัด
และการ
วิเคราะห

คุณลักษณะสําคัญที่ตองดําเนินการเฝาระวัง
a) ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญและ
ผลของการทบทวนดานพลังงานอื่น ๆ
b) ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ลั ก ษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ
c) ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPI)
d) ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนปฏิ บั ติ ในการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
e) การประเมิ น ปริ ม าณการใช พ ลั ง งานจริง
เทียบกับที่คาดการณไว

4.6.4 การแกไข
การปฏิบัติการแกไข และ
การปฏิบัติการปองกัน

กรณีพบความเบี่ยงเบนหรือไมเปนไปตามขอกําหนด (NC) ตองดําเนินการดังนี้
1) ดําเนินการแกไขทันที (Correction)
2) ดําเนินการปฏิบัติการแกไข (Corrective Action) เพื่อไมใหเกิดขึ้นซ้ํา
3) ดํ า เนิ น การปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น ( Preventive Action) เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ความไม
สอดคลองในกรณีเปน Potential NC

รูปที่ 6-1 แผนภาพกระบวนในการตรวจสอบ (Checking)
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แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนด 4.6.1 การเฝ า ระวั ง การตรวจวั ด และการวิ เ คราะห
(Monitoring, Measurement and Analysis)
1.

องคกรควรจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห เพื่อกําหนดประเด็นที่
จะตองเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห การจัดทําแผน การจัดทําบันทึก ตลอดจนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการดังกลาว
ตั ว อย า ง ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน “เรื่ อ งการเฝ า ระวั ง การตรวจวั ด และการวิ เ คราะห ” แสดงใน
ภาคผนวก ง.1
หมายเหตุ หากมีระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห ที่จัดทําไวในระบบ
ISO 14001 สามารถนํามาทบทวนใชไดโดยไมจําเปนตองออกเปนระเบียบปฏิบัติงานใหม

2.

แผนการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะหควรระบุถึงหัวขอตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมคุณลักษณะที่สําคัญ
อยางนอยตามที่ขอกําหนดนี้ตองการ ไดแก
1) กํ า หนดช ว งเวลาในการทบทวนด า นพลั ง งานของแต ล ะป เพื่ อ ทบทวนลั ก ษณะการใช พ ลั ง งาน
ที่มีนัยสําคัญ (SEU) และแสดงผลของการทบทวนดานพลังงาน
2) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ จะตองพิจารณาจากตัวแปรที่มีผลกระทบ
ตอการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญซึ่งเคยชี้บงไวในการทบทวนดานพลังงาน โดยเลือกตัวแปรที่สําคัญและ
สามารถเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะหได
3) ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPI) ตามที่องคกรไดกําหนดไวในขั้นตอนการวางแผนดานพลังงาน
4) การติดตามประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ ควรกําหนดการติดตามทุก ๆ 3 เดือนเปนอยางนอย เพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายฯ สําหรับโรงงานหรืออาคารควบคุม
5) การประเมินปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกับที่คาดการณไว ควรกําหนดการติดตามทุก ๆ 1 เดือน
เพื่ อพิ จ ารณาว า ปริม าณการใช พ ลั ง งานอยู ในเกณฑ ป กติ หรือไม และปฏิ บั ติ การแกไ ขหากผิ ด ปกติ
จากปจจัยที่ควบคุมได

3.

พนักงานที่มีหนาที่ปฏิบัติจะตองดําเนินการตามแผนและบันทึก ผลของการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห
ตามที่กําหนด
ตั ว อย า งแผนการเฝ า ระวั ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ด า นพลั ง งาน และแผนการตรวจวั ด และการวิ เ คราะห
ดานพลังงาน แสดงในตารางที่ 6-1 และ ตารางที่ 6-2 ตามลําดับ
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7

6

5

2
3
4

1

ลําดับ

หัวขอ/ปจจัยทีต่ อ งเฝาระวัง

ความถี่

เดือน
%
ผูร บั ผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Sig.Deviation
ไมกําหนด EnMR
ทบทวนดานพลังงาน (Energy Review) และลักษณะ ทุก 12 เดือน
การใชพลังงานทีม่ ีนัยสําคัญ
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและความรอน หรือ EnPIs ทุกเดือน
20%
EnMR
ปริมาณการใชพลังงานรวม หรือ EnPIs
ทุกเดือน
20%
EnMR
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับ SEU
ปริมาณผลผลิตงานฉีดพลาสติก
ทุกเดือน
ไมกําหนด หัวหนาแผนก
ปริมาณผลผลิตงานชุบโครเมีย่ ม
ทุกเดือน
ไมกําหนด หัวหนาแผนก
ปริมาณผลผลิตงานพนสี
ทุกเดือน
ไมกําหนด หัวหนาแผนก
อุณหภูมิอากาศภายนอก
ทุกวัน
ไมกําหนด หัวหนาแผนก
คา EnPIs ของ SEU
EnPI ของแผนกฉีดพลาสติก
ทุกเดือน
20%
หัวหนาแผนก
EnPI แผนกบดเม็ดพลาสติก
ทุกเดือน
20%
หัวหนาแผนก
EnPI แผนกอบเม็ดพลาสติก
ทุกเดือน
20%
หัวหนาแผนก
EnPI แผนกชุบพลาสติก
ทุกเดือน
20%
หัวหนาแผนก
EnPI ระบบทําน้ําเย็น
ทุกเดือน
20%
หัวหนาแผนก
EnPI ระบบอากาศอัด
ทุกเดือน
20%
หัวหนาแผนก
ความคืบหนาของแผนอนุรักษพลังงาน
ทุก 3 เดือน
ไมกําหนด EnMR
(เทียบกับวัตถุประสงคและเปาหมาย)
ปริมาณพลังงานทีใ่ ชจริงเทียบกับทีค่ าดการณ
ทุกเดือน
20%
EnMR

ตารางที่ 6-1 แผนการเฝาระวังคุณลักษณะที่สําคัญดานพลังงาน
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WI-MNT-10
FM-ENG-10
FM-ENG-03
FM-ENG-03
WI-MNT-01
FM-ENG-04
FM-ENG-05

หัวหนาแผนกMN
หัวหนาแผนกMN
หัวหนาแผนกMN
หัวหนาแผนกMN
หัวหนาแผนกMN
หัวหนาแผนกMN
หัวหนาแผนกMN

ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน

ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ทุกเดือน

4 ชุบโครเมี่ยมบนผิวพลาสติก
อุณหภูมิในบอชุบ
ความเขมขนของสารเคมี
คุณภาพน้ํา
ประสิทธิภาพหมอแปลงไฟฟา
คุณภาพของเครื่องกรอง
กระแสไฟฟา

Manual
WI-CPP-07
Manual
Supplier Method
WI-CPP-029
WI-CPP-30

ผลผลิต(EQ)/พลังงาน

หัวหนาแผนก INJ.

ทุกเดือน

หัวหนาแผนก CPP
หัวหนาแผนก CPP
หัวหนาแผนก CPP
หัวหนาแผนก CPP
หัวหนาแผนก CPP
หัวหนาแผนก CPP

การวัดและวิเคราะห
(ระบุเกณฑหรือวิธกี ารวัด เชน WI)

ความถี่

ผูร บั ผิดชอบ

ลําดับ

หัวขอ/พารามิเตอรทตี่ อ งวัดและ
วิเคราะห
1 เครือ่ งฉีดพลาสติก
ประสิทธิภาพเครื่องฉีด
2 เครือ่ งทําความเย็น
อัตราการไหล
อุณหภูมิน้ําเขา-ออก
ฉนวนทอน้ําเย็น
ประสิทธิภาพ Chiller
3 ระบบอากาศอัด
ความดันลมทีใ่ ชงาน
การรั่วไหลของอากาศอัด
ประสิทธิภาพ Air compressor

เดือน
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค.ส.ค. ก.ย. ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

ตารางที่ 6-2 แผนการตรวจวัด และการวิเคราะหดานพลังงาน

Digital Thermometer
Titration
PH Meter,Conduc.meter
Check& Calibrate
Pressure gauge
Check& Record

หมายเหตุ

6
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4

ผลการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห ในบางเรื่อง อาจตองนํา มาพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน วัตถุประสงคและเปา หมายดานพลังงาน ขอมูลฐานพลังงาน หรืออื่น ๆ
ตามความเหมาะสม

5.

ในกรณี ผ ลที่ ได จากการเฝ าระวั ง ตรวจวั ด และวิ เคราะห ไม เป น ไปตามเป าหมาย หรือต องการ ให มี การ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตองดําเนินการหาสาเหตุ และให มีการปฏิบัติการแกไขหรือปฏิบัติการปองกัน
ตามความเหมาะสม

6.
7.

บันทึกผลการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะหจะตองมีการจัดเก็บรักษาไว
ควรจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อ กําหนดขั้นตอนและผูรับผิดชอบในการ
วางแผน การสอบเทียบเครื่องมือวัด การสงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบตามแผน ตลอดจนการพิจารณาผล
การสอบเทียบเครื่องมือวัด
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติการ “เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด” แสดงในภาคผนวก ง.2
หมายเหตุ หากมีระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่จัดทําไวในระบบ ISO 9001 หรือ
ISO 14001 สามารถนํามาทบทวนใชไดโดยไมจําเปนตองออกเปนระเบียบปฏิบัติงานใหม

8.

เครื่อ งมื อวั ด ที่ ค วรจะไดรับการสอบเที ยบ ได แ ก เครื่อ งมื อที่ ใช ในการเฝาระวั ง ตรวจวั ด และวิ เคราะห
คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญของการปฏิ บั ติ ง านที่ เป นตั ว กํา หนดถึง สมรรถนะด านพลั ง งาน เครื่อ งที่ ใช ต รวจวั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน รวมถึง เครื่อ งวั ด ที่ สํ า คั ญ ต อ การควบคุ ม ด า นการปฏิ บั ติ งานของเครื่ อ งจั ก รและ
กระบวนการของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ

9.

บันทึกของการสอบเทียบเครื่องมือวัดตองมีการเก็บรักษาไว

6

การพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมาย:
สถานประกอบการที่เปนโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมนั้น สามารถนํารายงานผลการตรวจสอบ
และวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน (ของการจัดการพลังงานตามกฎหมาย)
เปนบันทึกในการติดตามประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ สําหรับการเฝาระวังนี้ได

6-5

inner 50001new (6)1-18.indd 5

20/7/2560 14:09:44

(ISO 50001)
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4.6.2
( Evaluation of Compliance with Legal
Requirements and Other Requirements)
1.
3

6

2.
4.4.2
“

”

.1

3.

4.6.3
(Internal Audit of the EnMS)
1.
“

”

.3
ISO 9001

ISO 14001
2.

6

“

3.

ISO 50001”
4.

5.

(Audit Checklist)
“

”

.4
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6.
7.

:
ISO 50001

(Internal Audit Checklist)
(Internal Audit Report)

4.6.4
(Nonconformities, Correction,
Corrective and Preventive Action)
1.
“
ISO 9001

”

.5

ISO 14001

2.
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3.

(Correction)

4.
Why-Why Analysis
5.
6.
7.

4.6.5

(Control of Records)

1.
“

”

.6
ISO 9001

ISO 14001
2.
3.
4.
5.

6.

(Back up)
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บทที่ 7
การทบทวนการบริหาร (Management Review)
เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงขอกําหนดที่ 4.7 การทบทวนการบริหาร (Management Review) และแนวทาง
การปฏิบัติในการพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมายสูมาตรฐานสากล รวมทั้งตัวอยางเอกสารที่จําเปน
เพื่อนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับขอกําหนดดังกลาว

แนวทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.7 การทบทวนการบริหาร (Management Review)
1.

ควรจั ด ทํ า ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน เรื่อ งการทบทวนการบริหาร เพื่ อ แสดงขั้น ตอนและผู รับ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการ ตลอดจนกําหนดชวงเวลาในประชุมการทบทวนของฝายบริหาร เชน ประชุมทุก 6 เดือนหรือปละ
2 ครั้ง เปนตน
ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัตงิ าน “เรื่องการทบทวนการบริหาร” แสดงในภาคผนวก จ.1
หมายเหตุ : หากมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งการทบทวนการบริ ห าร ที่ จั ด ทํ า ไว ใ นระบบ ISO 9001
หรือ ISO 14001 สามารถนํามาทบทวนใชไดโดยไมจําเปนตองออกเปนระเบียบปฏิบัติงานใหม

2.

ผูบริหารสูงสุดควรทําหนาที่เปนประธานในการประชุมทบทวนการบริหาร เพื่อตัดสินใจและสั่งการเรื่อง
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล

3.

ประเด็นนําเขาในการทบทวนการบริหาร ควรมีขอมูลรายงานในการประชุมดังนี้
a)
ติดตามการดําเนินการตาง ๆ จากการทบทวนการบริหารครั้งที่ผานมา:
ผูบริหารสูงสุดจะตองสอบถาม ติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตาง ๆ จากผูรับผิดชอบ
ที่ไดมอบหมาย (โดยดูจากรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา)
b)
ทบทวนนโยบายพลังงาน:
ผูเขาประชุมตองรวมกันทบทวนนโยบายพลังงาน วาตองการจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไข
ในประเด็นใดหรือไม เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานขององคกร
c)
ทบทวนสมรรถนะดานพลังงานและตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs) ที่เกี่ยวของ:
EnMR หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะตองรายงานผลของสมรรถนะดานพลังงานและ EnPIs (เทียบกับ
Energy Baselines ตามความเหมาะสม) ในช ว งเวลาที่ ผ า นมา เช น ค า EnPIs ของเครื่องจั ก ร
อุปกรณที่มีนัยสําคัญตาง ๆ เปนตน รวมทั้งสาเหตุที่ทําใหเกิดความผิดปกติของสมรรถนะด า น
พลังงานและ EnPIs (ควรรายงานในรูปของกราฟเพื่อใหเขาใจงาย)
d)
ผลการประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับองคกร:
EnMR หรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะตองรายงานผลการประเมินความสอดคลองกับกฎหมาย และ
การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายและข อ กํา หนดอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วขอ งกับ องค กร ซึ่ ง หากมี ป ระเด็ น ที่ ไ ม
สอดคลอง ควรรายงานถึงแนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดความสอดคลองดวย
e)
ระดับของการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน:
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f)

g)

h)

i)

4.

EnMR หรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองรายงานความกาวหนาของวัตถุประสงคและเปาหมายดาน
พลังงาน ซึ่งอาจแบงเปน
- ความกาวหนาของวัตถุประสงค และเปา หมายดานพลังงาน Energy Consumption หรือ
EnPIs ต า ง ๆ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปอาจกํา หนดเป น รอ ยละของป ที่ ผ า นมา เช น ลดปริม าณการใช
พลังงานลง 5% (ในทุกระดับการผลิต) เทียบกับปที่ผานมาภายในป 2560
- ความกาวหนาของวัตถุประสงคและเปาหมายยอยตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการแตละแผน
เชน ผลประหยัดของแตละแผนงานเปนไปตามที่คํานวณไวหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคใดบาง
ในการปฏิบัติ
ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน:
EnMR หรือผู ที่ ไ ด รับมอบหมายจะตองรายงานผลการตรวจประเมิ นระบบการจั ดการพลังงาน
ทั้งจากการตรวจประเมินภายในและจากการตรวจประเมินภายนอกโดยผูใหการรับรอง เชน จํานวน
และรายละเอียดของขอบกพรองหรือขอสังเกตที่พบจากการตรวจประเมิน ตลอดจนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบขอบกพรองหรือขอสังเกตดังกลาว
สถานะของการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบตั ิการปองกัน:
EnMR หรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองรายงานจํานวนขอบกพรองที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโนมจะเกิดขึ้น
ในระบบการจั ด การพลั ง งานที่ ไ ด รับ การร องขอให มี การปฏิ บั ติ การแกไ ข (Corrective Action
Request “CAR”) หรือการปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action Request “PAR”) และไดมี
สถานะของการดําเนินการไปแลวอยางไร
สมรรถนะดานพลังงานที่คาดการณไวสําหรับชวงเวลาถัดไป:
EnMR หรือผู ที่ ไ ด รับ มอบหมายจะต อ งชี้แ จงให ท ราบถึง สมรรถนะด านพลั ง งานที่ ค าดการณไว
สําหรับชวงเวลาถัดไป (อาจเปน 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ป ตามความเหมาะสม) โดยอาจประเมิน
จากตั ว เลขการพยากรณ ย อดผลิ ต การขยายกํ า ลั ง การผลิ ต การปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
กระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานหรือประเภทของพลังงานที่ใช เปนตน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง:
ผู เ ข า ประชุ ม อาจให ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การพลั ง งานหรื อ การปรับ ปรุง
สมรรถนะดานพลังงานตามความเหมาะสม

เลขานุการในการประชุม จะตองจัดทําบันทึกผลที่ไดจากการทบทวนการบริหารตามวาระประเด็นนําเขา
ในการทบทวน โดยตองครอบคลุมถึงการตัดสินใจหรือการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
a) การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะดานพลังงานขององคกร
b) การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงาน หากมีการแกไขเพิ่มเติม
c) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
d) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือองคประกอบอื่นๆของระบบการจัดการพลังงาน
ซึ่งสอดคลองกับความมุงมั่นในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
e) การเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรทรัพยากร
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7

การพัฒนาตอยอดจากการจัดการพลังงานตามกฎหมาย:
สถานประกอบการที่เปนโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม สามารถดําเนินเชนเดียวกับ ขั้นตอนที่ 8
การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตามกฎหมาย แตตองพิจารณาใน
เรื่องประเด็นนําเขาในการทบทวนการบริหาร และผลที่ไดจากการทบทวนบริหาร ใหครอบคลุมตาม
ข อ กํ า หนด โดยในการจั ด การพลั ง งานตามกฎหมายให มี ก ารเผยแพร ผ ลการทบทวนการจั ด
การพลังงานนี้ตอคนในองคกรใหทราบโดยทั่วไปดวย
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8

บทที่ 8
การนําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ไปใชงาน
รวมกับระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ ในองคกร
(Integrating Management System)
ในบทนี้จะกลาวถึงแนวทางการนําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ใชรวมกับมาตรฐานระบบ
การจัดการสากลอื่น ๆ ที่องคกรไดรับการรับรองแลว ไดแก ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบการ
จั ด การสิ่ ง แวดล อ ม ISO 14001:2004 และระบบการจั ด การชี ว อนามั ย OHSAS 18001:2007 แต ใ นป จ จุ บั น
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดเปลี่ยนเปน
Version 2015 แลว หากองคกรใด ที่ยังคงปฏิบัติVersionเดิมอยูและยังไมไดมีการเปลี่ยนแปลงจนกวาจะครบกําหนด
(ป 2018) สามารถใชแนวทางการIntegrateระบบการจัดการตาม ตารางที่ 8-1 ได แตหากองคกรใดที่มีแผนในการ
ปรับเปลี่ยนเปนVersion 2015 สามารถพิจารณาใชแนวทางการIntegrateได ตามตารางที่ 8-2 เนื่องจากโครงสราง
ของมาตรฐานที่กลาวมานั้น ถูกวางไวดวยหลักการเดียวกันคือ Plan- Do-Check –Act และมีแนวทางในการนํา
ขอกําหนดไปประยุกตใช ในหลายขอเหมือน ๆ กัน ทําใหเราสามารถ Integrate เขามาดวยกันไดหรือ สามารถใช
ระเบียบปฏิบัติเดียวกันได แตอยางไรก็ตามการใชงานรวมกันจะงายหรือยากขึ้นอยูกับชวงเวลาเริ่มในการจัดทําระบบ
และการกําหนดโครงสรางของระบบเอกสาร

8.1

ประโยชนของการ Integrate ระบบการจัดการ
1) เพื่อลดความซ้ําซอนของเอกสาร และลดปริมาณการใชเอกสาร เชน ระเบียบปฏิบัติ (Procedure)
เหมือนกันหรือแบบฟอรมเหมือนกัน สามารถนําไปใชไดทุกระบบ
2) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหลาย ๆ เรื่อง โดยสามารถทําพรอมกันครั้งเดียว เชน การตรวจติดตามภายใน
งานควบคุมเอกสารและบันทึก งานฝกอบรม งานจัดซื้อ การสื่อสารในองคกร การปฏิบัติการแกไขและ
ปองกัน การทําประชุมทบทวนของฝายบริหาร เปนตน
3) ในการตรวจประเมิ น โดย Certification Body (CB) สามารถตรวจพรอ มกั น ครั้ ง เดี ย วหลายระบบ
เพื่อลดจํานวนวันตรวจประเมิน ลดเวลาในการตรวจ และ ลดคาใชจาย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการทําสัญญา
และขอตกลงกับ CB ที่เลือกใชบริการ

8.2

แนวทางในการพิจารณา Integrate ระบบการจัดการ
ในการดําเนินการ Integrate ระบบการจัดการควรพิจารณาดังตอไปนี้
1) พิจารณาตามความเหมาะสมของโครงสรางเอกสารเดิมที่มีอยู เชน การจัดระดับเอกสาร การใหรหัส
และเลขที่เอกสาร ระดับการอนุมัติเอกสารแตละประเภท เปนตน
2) ตรวจสอบการกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะระบบมาตรฐานว า เป น บุ ค คลเดี ย วกั น หรื อ แยกกัน
รับผิดชอบในแตละระบบ เพื่อจะไดกําหนดความรับผิดชอบใหชัดเจนวาใครจะมีอํานาจอนุมัติ ในเรื่อง
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ใดบาง เชน บางองคกร กําหนด QMR กับ EMR และ EnMR เปนคนละคน แตเอกสารระเบียบปฏิบัติ
เดิมกําหนดไวให QMR เปนผูอนุมัติ ซึ่งในทางปฏิบัติทั้ง 3 คนมีอํานาจในการอนุมัติ และตัดสินใจได
เทากัน ก็ควรพิจารณากําหนดใหมใหชัดเจน
3) สํ า หรั บ การแต ง ตั้ ง ตั ว แทนฝ า ยบริ ห าร (Management Representative) หากทุ ก ระบบเป น คน
เดียวกัน คงจะไมมีปญหาอะไร เพียงทําการประกาศแตงตั้ ง ฉบับเดียว แลวระบุอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบใหครอบคลุมทุกระบบ อาจจะพิจารณาใชตัวยอวา MR (Management Representative)
หรือ IMR (Integrated Management Representative) แลวแตจะเลือกใช
4) รูปแบบเอกสารประเภทระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) สวนใหญจะมีหัวขอองคประกอบของเอกสาร
เชน วัตถุประสงค ขอบเขต คํานิยาม เอกสารอางอิง ฯลฯ ดังนั้น ควรระบุในหัวขอของ วัตถุประสงค
และขอบเขตของเอกสารฉบับนั้น ๆ ใหชัดเจน
ตัวอยาง เชน PM-DCC-01
วัตถุประสงค : เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ
ขอบเขต :
ครอบคลุ ม กิจกรรมการควบคุ มเอกสาร ระบบการบริหารงานทั้ ง ระบบ ISO 9001
ISO 14001 ISO 50001 หรือ จะกําหนดครอบคลุมทุกระบบไปเลย เผื่อมีการระยุกตใช
ระบบบริหารงานอื่น ๆ เขามาอีก อาจใชคําวา “ครอบคลุมกิจกรรมการควบคุมเอกสาร
ในระบบบริหารงานทั้งหมดของบริษัทฯ”
5) เอกสารที่ เป น คูมื อ ไม ว า จะเป น Quality Manual, Environmental Manual, Energy Manual ให
พิจารณาตามความเหมาะสมวาจะเขียนรวมกัน หรือแยกเรื่อง แยกเลม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ โครงสรางของ
คูมือเดิมวามีเนื้อหามากนอยแคไหน และขึ้นอยูกับความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงแกไข
6) ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 50001 มีอีกหลายเรื่องที่ไมไดกําหนดวาจะตองจัดทําเปน ระเบียบปฏิบัติ
แตหากระบบการจัดการเดิมไดเขียนระเบียบปฏิบัติไว แลว ก็ควร Integrate เขาไปเลย เชน เรื่องการ
จัดซื้อ การฝกอบรม การสื่อสาร การทบทวนการบริหาร เปนตน
7) กรณีหลายระบบแตใชฟอรมเดียวกัน ควรพิจารณาทําชอง เพื่อใหระบุวาใชกับงานใดที่หัวเอกสาร เชน
แบบฟอรมนี้ใชกับระบบ EnMS
[ ] QMS [ ] EMS [ x ] EnMS

8.3

ขอควรตระหนักในการ Integrate ระบบการจัดการ
1) ผูรับผิดชอบที่ตองทําเรื่องเดียวกัน แตหลายระบบ ควรไดรับการพัฒนาความสามารถใหมีความพรอม
ดวย เชน ในเรื่องของกฎหมายหลาย ๆ องคกร จะใหเจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) หรือ เจาหนาที่
ฝายบุคคล หรือบางองคกรใหนิติกรประจําบริษัทมาเปนผูดูแลกฎหมายทั้งหมด แตในทางปฏิบัติแลว
กฎหมายแตละเรื่องเปน กฎหมายเฉพาะดาน จึงควรกําหนดใหผูเกี่ยวของมารวมรับผิดชอบในเรื่อง
ดังกลาวดวย เชน ให ผูรับผิดชอบดานพลังงานในโรงานควบคุม (ผชร.)หรือในอาคารควบคุม (ผชอ.)
หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส (ผอส.) เขามารวมรับผิดชอบในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการพลังงาน เปนตน
2) บางองค ก ร อาจจะมี ก ารแต ง ตั้ ง EnMR 2 คน โดยให ค นหนึ่ ง ดู แ ลด า นระบบ และอี ก คนดู แ ล
ทางดานเทคนิค สิ่งที่ตองพิจารณาใหละเอียด คือ การกําหนดผูมีอํานาจในการอนุมัติและตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ ใหชัดเจน
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, Participation
and
Consultation
Control of
4.5.4.2
Documents

Legal and
Other
Requirements

Resources,
Role,
Responsibility
Accountability
& Authority
OH&S Policy

OHSAS 18001:2007
Clause
Criteria

Resources,
4.4.1
Role,
Responsibility &
Authority

ISO 14001:2004
Clause Criteria

5.5.1

ISO9001:2008
Clause
Criteria

ตารางที่ 8-1 สรุปหัวขอที่สามารถพิจารณา Integrate ระบบการจัดการเขาดวยกันทั้ง 4 ระบบ

1. ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได
2. แยกทะเบียนกฎหมายแตละประเภท
3. ผูรับ ผิด ขอบกฎหมายเป นคนเดีย วกัน หรือ แยกกันนั้นให พิจ ารณา
ตามความสามารถ ของผูรับผิดชอบ
4. การประเมิ น ความสอดคล อ งของกฎหมาย แนะนํ า ให เ ขี ย นไว ใ น
Procedure เรื่องกฎหมายเลยทีเดียว ประเด็นสําคัญคือ การกําหนด
ความถี่ ห รื อ รอบเวลาในการ ประเมิ น และหากผลการประเมิ น
ไมสอดคลองตองดําเนินการอยางไร
5. การติดตามความเปนปจจุบันของ กฎหมาย ตองระบุชวงเวลาใหชัดเจน
ใชระเบียบปฏิบัติงาน และแบบฟอรมรวมกันไดเลย แตเพิ่มหัวขอการ
อบรมที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานเขาไปดวย รวมถึงกําหนดTraining
Needs สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
ใช ระเบี ย บปฏิบั ติงานรว มกันไดเลย แตสาระสํา คัญ ของ ISO 50001 ที่
แตกตางคือ การสื่อสารไปยังภายนอกเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน ระบบการ
จั ด การพลั ง งาน และสมรรถนะพลัง งาน ต อ งมี บั น ทึ ก การตั ดสิ น ใจให
สื่อสารไวเปนหลักฐาน
ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได

เขียนนโยบายรวมกัน หรือ แยกกันได

1. แตงตั้งคนเดียวรับผิดชอบทุกระบบ หรือ
2. แยกผูรับผิดชอบคนละระบบ
3. กําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในการนําระบบไปปฏิบัติของ
ตําแหนงงานอื่น ๆ

แนวทางการใชงานรวมกัน(Integrate)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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4.2.4

5.6
5.6.2
5.6.3

Corrective
Action
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Internal Audit

8.2.2

8.5.2
8.5.3

Control of
Monitoring and
Measuring
Equipment

7.6

4.6

4.5.4

4.5.3

4.5.5

4.5.1

-

Purchasing

7.4

Nonconformity,
Corrective
Action and
Preventive
Action
Control of
Records
Management
Review

Internal Audit

Monitoring and
Measurement

-

ISO 14001:2004
Clause Criteria

ISO9001:2008
Clause
Criteria

4.6

4.5.4

4.5.3.2

4.5.5

4.5.1

4.4.6

Nonconformity,
Corrective
Action and
Preventive
Action
Control of
Records
Management
Review

Internal Audit

Performance
Measurement
and Monitoring

Operational
Control

OHSAS 18001:2007
Clause
Criteria

4.7
4.7.2
4.7.3

4.6.5

4.6.4

4.6.3

4.6.1

4.5.7

แนวทางการใชงานรวมกัน(Integrate)

Management Review
Input to management review
Output from management
review

Control of Records

ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได แตรายการRecord ใหดูตามขอกําหนด
วาตองจัดเก็บอะไรบาง
สามารถทําพรอมกันไดตามความเหมาะสม แตประเด็นที่ตองชัดเจนคือ
1. การกําหนดความถี่และชวงเวลา
2. Input และ Output ของแตละระบบ จะมีความแตกตางกัน

Procurement of Energy
1. ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได
Services, Products, Equipment 2. เพิ่ ม ขอบเขตประเภทของ Suppliers ที่ จํ า หน า ย และให บ ริ ก าร
ผลิตภัณฑ และเครื่องมือ อุปกรณ ที่มีผลตอลักษณะการใชพลั ง งาน
and Energy
อยางมีนัยสําคัญ
3. การคัดเลือกผูขายใหนําผลการประเมินสมรรถนะดานพลังงานมาเปน
หัวขอในการคัดเลือกดวย และแจงใหผูขายทราบวามีการประเมินใน
เรื่องนี้ดวย
Monitoring, Measurement and 1. หัวขอนี้สําหรับ ISO 50001 เรื่องเครื่องมือที่ใชตรวจวัดและติดตามคา
Analysis
ทางดานพลังงาน จะเขียนรวมไวในขอ 4.6.1 ตอนทาย จึงสามารถใช
Procedure เรื่องการสอบเทียบหรือ ทวนสอบเครื่องมือวัดรวมกันได
2. ควรกํา หนดหนา ที่ความรับ ผิด ชอบให ชัด เจนวา ผู รับ ผิดชอบในการ
จัดการคือใคร เชน QC/QA เจาหนาที่สิ่งแวดลอม เจาหนาที่ดานความ
ปลอดภัย หรือ เจาหนาที่วิศวกรรม
Internal audit of EnMS
ใชระเบียบปฏิบัติงานและแบบฟอรมรวมกันได แตกตางเพียงหัวขอในการ
ตรวจติดตาม และรายละเอียดในการตรวจติดตาม
**เนื่องจากการตรวจทางดา นเทคนิคตอ งใชผูที่มีความสามารถ จึงควร
พิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
Nonconformities, Correction, หั ว ข อ นี้ จ ะใกล เ คี ย งกั บ ISO 14001 ที่ สุ ด แต ต า งกั น ที่ ลั ก ษณะของ
Nonconformities ซึ่งตองกําหนดใหชัดวา ไดแกอะไรบาง
Corrective and Preventive
สวน Procedure และแบบฟอรมที่เกี่ยวของ สามารถใชรวมกันได เชน
Action
ฟอรม CAR , PAR หรือ CPAR, CAR status log เปนตน

ขอกําหนด ISO 50001 : 2011
Clause
Criteria
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8.4

8

แ น ว ท า ง ก า ร Integrate ร ะ บ บ ISO 50001: 2011 กั บ ISO 9001: 2015 แ ล ะ
ISO 14001:2015

เนื่องจากทั้ง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของขอกําหนด โดยใช
โครงสรางมาตรฐานชั้นสูง High Level Structure (Annex SL) ทําใหการประยุกตใชมาตรฐาน ทั้งสองระบบนี้
ทําไดงายขึ้น และมีแนวโนมวา ในอนาคตมาตรฐาน ISO 50001:2011 ก็จะเปลี่ยนมาใชโครงสรางของมาตรฐานนี้
เชนเดียวกัน
โครงสรางของมาตรฐาน ประกอบดวย
บทนํา (Introduction)
1. ขอบขาย (Scope)
2. มาตรฐานอางอิง (Normative References)
3. นิยามศัพท (Terms and Definitions)
4. บริบทขององคกร (Context of the Organization)
5. ความเปนผูน ํา (Leadership)
6. การวางแผน (Planning)
7. การสนับสนุน (Support)
8. การดําเนินงาน (Operation)
9. การประเมินความสามารถ (Performance Evaluation)
10. การปรับปรุง (Improvement)
กอนอื่น ตองทําความเขาใจในประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงกอน แลวจึงพิจารณาวาจะใชงานรวมกันอยางไร
ตามตารางที่ 8-2 ไดนําเสนอแนวทางการใชงานรวมกัน(Integrate) หลัก ๆ ไว ดังนี้
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-

Competence
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Communication

Documented
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7.2
7.3

7.4

7.5

7.5

7.4

7.2
7.3

9.1.2

6.1.3

5.2

5.3

-

5.2

5.3

5.1

Leadership and
Commitment
Organizational
Roles,
Responsibilities
and Authorities
Policy

5.1

Documented
Information

Communication

Competence
Awareness

Evaluation of
Compliance

Compliance
Obligations

Leadership and
Commitment
Organizational
Roles,
Responsibilities
and Authorities
Environmental
Policy

ISO 14001:2015
Clause

ISO 9001:2015
Clause

4.5.4.2

4.5.3

4.5.2

Control of Documents

Communication

Evaluation of Legal
Requirements and
Other
Competence, Training
and Awareness

Legal and Other
Requirements

4.4.2

4.6.2

Energy Policy

Management
Representative

4.3

4.2.2

ISO 50001: 2011
Clause

1. ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได
2. แยกทะเบียนกฎหมายแตละประเภท
3. ผู รั บ ผิ ด ชอบกฎหมายเป น คนเดี ย วกั น หรื อ แยกกั น นั้ น ให พิ จ ารณาตามความสามารถ
ของผูรับผิดชอบ
4. การประเมินความสอดคลอ งของกฎหมาย แนะนําใหเขียนไวใน Procedure เรื่องกฏหมายเลย
ทีเดียว ประเด็นสําคัญคือ การกําหนดความถี่หรือรอบเวลาในการประเมิน และหากผลการประเมิน
ไมสอดคลองตองดําเนินการอยางไร
5. การติดตามความเปนปจจุบันของกฎหมาย ตองระบุชวงเวลาใหชัดเจน
ใช ระเบี ย บปฏิบั ติงานและแบบฟอรมรวมกันไดเลย แตเพิ่มหั ว ข อ การอบรมที่เกี่ยวขอ งกับ การจัด
การพลังงานเขาไปดวย รวมถึงกําหนดTraining Needs สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชพลังงาน
ที่มีนัยสําคัญ
ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันไดเลย แตสาระสําคัญของ ISO 50001 ที่แตกตางคือ การสื่อสารไปยัง
ภายนอกเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน ระบบการจัดการพลังงาน และสมรรถนะพลังงาน ตองมีบันทึกการ
ตัดสินใจใหสื่อสารไวเปนหลักฐาน
ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได รูปแบบของเอกสารจะอยูในสื่อรูปแบบใดก็ได

เขียนนโยบายรวมกัน หรือ แยกนโยบายกันได

เนื่องจาก Version 2015 ไมไดระบุตําแหนง Management Representative ไว ดังนั้น
องคกรพิจารณาเองวา
1. ยังคงมี QMR,EMR,EnMR โดยแตงตั้งคนเดียวรับผิดชอบทุกระบบ หรือ
2. แยกผูรับผิดชอบคนละระบบ
3. กําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในการนําระบบไปปฏิบัติของตําแหนงงานอื่น ๆ

แนวทางการใชงานรวมกัน(Integrate)

ตารางที่ 8-2 สรุปหัวขอที่สามารถพิจารณา Integrate ระบบ ISO 50001:2011 รวมกับระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
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8.4

Management
Review
Management
Review Input
Management
Review Output

Nonconformity
and Corrective
Action
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Evaluation

Operational
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Control

ISO 14001:2015
Clause

ISO 9001:2015
Clause

4.7.3

4.7.2

4.7

4.6.5

4.6.4

4.6.3

4.6.1

4.5.7

แนวทางการใชงานรวมกัน(Integrate)

Management Review
Input to Management
Review
Output from
Management Review

Nonconformities,
Correction,
Corrective and
Preventive Action
Control of Records

Internal audit of EnMS

Monitoring,
Measurement and
Analysis

1. หัวขอนี้สําหรับ ISO 50001 เรื่องเครื่องมือที่ใชตรวจวัดและติดตามคาทางดานพลังงานจะเขียนรวม
ไวในขอ 4.6.1 ตอนทาย จึงสามารถใช Procedure เรื่องการสอบเทียบหรือ ทวนสอบเครื่องมือวัด
รวมกันได
2. ควรกํา หนดหนา ที่ความรับ ผิดชอบให ชัด เจนวา ผูรั บ ผิด ชอบในการจั ด การคือ ใคร เชน QC/QA
เจาหนาที่สิ่งแวดลอม เจาหนาที่ดานความปลอดภัย หรือ เจาหนาที่วิศวกรรม
ใช ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ง านและแบบฟอร ม ร ว มกั น ได แตกต า งเพี ย งหั ว ข อ ในการตรวจติ ด ตาม และ
รายละเอียดในการตรวจติดตาม
**เนื่องจากการตรวจทางดานเทคนิคตองใชผูที่มีความสามารถ จึงควรพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม
ตางกันที่ลักษณะของ Nonconformities ซึ่งตองกําหนดใหชัดวา ไดแกอะไรบาง
สวนระเบียบปฏิบัติงานและแบบฟอรมที่เกี่ยวของ สามารถใชรวมกันได เชน ฟอรม CAR , PAR หรือ
CPAR, CAR status log เปนตน
** Version 2015 ไดตัดหัวขอ Preventive action ออกไปเปนเรื่อง Risk and Opportunity
ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได แตรายการ Record ใหดูตามขอกําหนดวา ตองจัดเก็บอะไรบาง
** Version 2015 จะระบุใหจัดเก็บ Record ไวในแตละหัวขอของขอกําหนด
สามารถทําพรอมกันไดตามความเหมาะสม แตประเด็นที่ตองชัดเจนคือ
1. การกําหนดความถี่และชวงเวลา
2. Input และ Output ของแตละระบบ จะมีความแตกตางกัน

Procurement of Energy 1. ใชระเบียบปฏิบัติงานรวมกันได
Services, Products,
2. เพิ่มขอบเขตประเภทของ Suppliers ที่จําหนาย และใหบริการผลิตภัณฑ และเครื่องมือ อุปกรณ
Equipment and Energy
ที่มผี ลตอลักษณะการใชพลังงานอยางมีนัยสําคัญ
3. การคัดเลือกผูขายใหนําผลการประเมินสมรรถนะดา นพลังงานมาเปนหัวขอ ในการคัดเลือ กดว ย
และแจงใหผูขายทราบวามีการประเมินในเรื่องนี้ดวย

ISO 50001: 2011
Clause

คูมือพัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

8

8-7

20/7/2560 14:13:36

inner 50001new (8)1-8.indd 8

20/7/2560 14:13:37

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

9

บทที่ 9
กรณีตัวอยาง การวางแผนดานพลังงาน
และการจัดทํา Energy Performance Indicators
ในบทนี้จะแสดงตัวอยางของการวางแผนดานพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตั้งแตการ
ทบทวนดานพลังงาน (Energy Review) การบงชี้ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) การกํา หนดตัวชี้วัด
สมรรถนะพลังงาน (EnPI) และขอมูลฐานดานพลังงาน (EnB) จนถึงการจัดทําวัตถุประสงค เปาหมายดานพลังงาน
และแผนปฏิบัติงาน สําหรับโรงงานควบคุมใชกรณีตัวอยางของโรงงานผลิต ชิ้นสวนยานยนต (พลาสติก) และสําหรับ
อาคารควบคุมใชกรณีตัวอยางของอาคารประเภทสํานักงาน โดยในสวนสุดทายของบทนี้ไดแสดงวิธีการวิเคราะหและ
จั ด ทํ า Energy Performance Indicators (EnPI) ด ว ย Multiple Linear Regression Analysis ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน
อยางมากในการบงชี้ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPI) การกําหนดขอมูลฐานดานพลังงาน (EnB) และการวัด
เปรี ย บเที ย บสมรรถนะด า นพลั ง งานในกรณี ที่ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งมากกว า 1 ตั ว แปร ที่ ส ง ผลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ตอสมรรถนะพลังงานและปริมาณการใชพลังงาน
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10.จัดทําเอกสารวัตถุประสงค
และเปาหมายดานพลังงาน

9. กําหนดตัวชี้วดั สมรรถนะ
ดานพลังงาน (EnPI) และการ
จัดทําขอมูลฐานดานพลังงาน
(EnB)

13. จัดทําแผนปฏิบัติงานดาน
การจัดการพลังงาน

7. ทําการประมาณการลักษณะ
การใชและปริมาณการใช
พลังงานในอนาคต

6. ดําเนินการตรวประเมิน
สมรรถนะดานพลังงานปจจุบัน
ของเครื่องจักรอุปกรณ รวมถึง
กระบวนการในการผลิตของ SEU

5. บงชี้ตัวแปรที่เกี่ยวของและ
บุคลากรที่มีผลตอการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU)

รูปที่ 9-1 ขั้นตอนปฏิบัติในการวางแผนดานพลังงาน

11. กําหนดมาตรการ
อนุรักษพลังงาน

3. แจกแจงลักษณะการใช
พลังงาน (Energy Use) และ
ปริมาณการใชพลังงาน

2. ประเมินลักษณะการใชและ
ปริมาณการใชพลังงานในอดีต
และปจจุบัน

1. บงชี้แหลงพลังงานภายใน
ขอบขายของระบบการจัด
การพลังงาน

12. ประเมินเพื่อคัดเลือก
มาตรการดานการอนุรักษ
พลังงาน

8. ชี้บง จัดลําดับความสําคัญ
และบันทึกโอกาสในการ
ปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

4. ชี้บงพื้นที่ของลักษณะ
การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
(ใชเทคนิคพาเรโต 80%)

9
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9.1

9

การวางแผนดานพลังงาน กรณีตวั อยางสําหรับโรงงานควบคุม

กรณีตัวอยางการวางแผนดานพลังงาน สําหรับโรงงานควบคุม คือ
บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด เปนบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนต (พลาสติก) ไดดําเนินการจัดทําระบบการจัด
การพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ในขอบขายของกระบวนการผลิต ชิ้นสวนยานยนต (พลาสติก) โดยมี
รายละเอียดของการวางแผนดานพลังงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้แหลงพลังงานที่ใชงานทั้งหมดภายในขอบขายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงานที่
กําหนดขึ้น
1.1 แสดงกระบวนการผลิต ชิ้นสวนยานยนต (พลาสติ ก) ภายในขอบขายที่จัด ทําระบบการจั ดการพลังงาน
ดังแสดงใน รูปที่ 9-2

ชุบโครเมี่ยม 1

ชุบโครเมี่ยม 2

รูปที่ 9-2 กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนต (พลาสติก)
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1.2

แสดงแหลงจายพลังงานไฟฟา
โดยแหลงพลังงานไฟฟารับจากระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการ
ผลิต และระบบสนับสนุนการผลิต ระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 9-1

ตารางที่ 9-1 แหลงจายพลังงานไฟฟาของบริษัทฯ
ลําดับที่
1

หมายเลข
ผูใชไฟฟา
9806-02XXX

หมายเลข
เครื่องวัดไฟฟา

ประเภท
ผูใชไฟฟา

อัตรา
การใชไฟฟา

4.2.2

ปกติ
TOD
TOU

23059XXX

ขนาดหมอแปลงไฟฟา
ขนาด(kVA)
จํานวน
2,000
2

รวม

1.3

1,250

1

315

1
4

5,565

แหลงพลังงานความรอน
แหลงพลังงานความรอนทั้งหมดที่ใชงานในกระบวนการผลิตชิน้ สวนยานยนต(พลาสติก) ซึ่งมีรายละเอียด
แสดงในตารางที่ 9-2

ตารางที่ 9-2 แหลงจายพลังงานความรอนและการใชพลังงานความรอนของบริษัทฯ
พลังงานความรอน ใชกับอุปกรณตาง ๆ ในกระบวนการผลิต ดังนี้
เครื่องจักรและอุปกรณ
boiler (กระบวนการชุบ)
BURNER (หองอบแหงสี 1)
BURNER (หองอบแหงสี 2)

ขนาด
3
300,000
300,000

หนวย
ton/hr
kcal/hr
kcal/hr

ชนิดเชื้อเพลิง
LPG
LPG
LPG

จํานวน
2
1
1

หนวย
ton

ชนิดเชื้อเพลิง
ดีเชล

จํานวน
3

เชื้อเพลิงที่ใชในกระบวนการขนสงภายในกระบวนการผลิต ดังนี้
เครื่องจักรและอุปกรณ
รถยก(Fork Lift)

ขนาด
6

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอดีตและปจจุบัน
2.1
จัดทําตารางขอมูลแสดงปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานแตละประเภทในแตละเดือน (อยางนอย
ควรมีขอมูลยอนหลัง 1 ป)
2.2

จากขอมูลในขอ 2.1 จัดทําเสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงาน
แตละประเภท รวมทั้งหาสมการของความสัมพันธดังกลาวโดยใช Simple Linear Regression
เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานความรอน
เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานรวม
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ป 2559

ดังที่แสดงใน รูปที่ 9-3 ถึง รูปที่ 9-5
เดือน
ผลผลิต(kg)
พลังงานไฟฟา(kWh)

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย
ธ.ค.
22,827
23,619
24,613
19,155
23,671
21,793
23,205
24,493
21,572
22,316
21,073 16,878
1,258,120 1,257,720 1,308,440 1,031,200 1,262,720 1,160,920 1,227,800 1,223,440 1,160,360 1,179,320 1,122,160 914,600

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
1,400,000

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา(kWh/เดือน)

1,200,000
1,000,000

y = 47.943x + 115957
R² = 0.9455

800,000
600,000
400,000
200,000
0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

ปริมาณผลผลิต(kg/เดือน)

ป 2559

รูปที่ 9-3 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานไฟฟา

เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ผลผลิต(kg)

22,826.80

23,619.26

24,613.35

19,154.89

23,671.02

พลังงานความรอน(MJ)

มิ.ย.
21,792.69

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย

ธ.ค.

23,205.10

24,493.32

21,572.49

22,315.76

21,073.42

16,878.37

911,850.00 902,150.00 939,400.00 732,990.00 879,950.00 794,650.00 862,500.00 875,640.00 819,830.00 803,170.00 781,450.00 651,240.00

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานความรอน
1,000,000.00

ปริมาณการใชพลังงานความรอน(MJ/เดือน)

900,000.00
800,000.00
700,000.00

y = 34.78x + 60878
R² = 0.8993

600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00

200,000.00
100,000.00

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

ปริมาณผลผลิต(kg/เดือน)

รูปที่ 9-4 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานความรอน
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(ISO 50001)

9
..

. .

..

..

..

..

..

..

..

..

.

22,827

23,619

24,613

19,155

23,671

21,793

23,205

24,493

21,572

22,316

21,073

16,878

1,258,120

1,257,720

1,308,440

1,031,200

1,262,720

1,160,920

1,227,800

1,223,440

1,160,360

1,179,320

1,122,160

914,600

(kg)

2559

(kWh)
(MJ)
(MJ)

..

911,850.00 902,150.00 939,400.00 732,990.00 879,950.00 794,650.00 862,500.00 875,640.00 819,830.00 803,170.00 781,450.00 651,240.00
5,441,082.00 5,429,942.00 5,649,784.00 4,445,310.00 5,425,742.00 4,973,962.00 5,282,580.00 5,280,024.00 4,997,126.00 5,048,722.00 4,821,226.00 3,943,800.00

6,000,000.00

(MJ/

)

5,000,000.00
y = 207.38x + 478321
R² = 0.9427

4,000,000.00
3,000,000.00

2,000,000.00
1,000,000.00
0.00

0

5,000

10,000

15,000
(kg/

20,000

25,000

30,000

)

9-5
3

(Energy Use)

3.1

(Energy Use)
(SEU)

3.2
3.1
3.2

3.3

(Pie Chart)

-

(SEU)

SEU

SEU
SEU
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ตารางที่ 9-3 การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานไฟฟา (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ลักษณะการใชพลังงาน
แผนกฉีดพลาสติก
ระบบทําความเย็น
แผนกบดเม็ดพลาสติก
แผนกอบเม็ดพลาสติก
แผนกชุบพลาสติก
ระบบบําบัดอากาศ
หองพนสี
ระบบอากาศอัด
แผนก CNC
ระบบปรับอากาศสํานักงาน
ระบบแสงสวาง
อื่นๆ
รวม

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
รอยละ
5,800,000.00
41.11%
1,950,000.00
13.82%
710,000.00
5.03%
760,000.00
5.39%
1,250,000.00
8.86%
420,000.00
2.98%
298,000.00
2.11%
1,550,000.00
10.99%
420,000.00
2.98%
510,000.00
3.62%
192,000.00
1.36%
246,800.00
1.75%
14,106,800.00
100.00%

วิธีการ
การประเมิน

√
√
√

การตรวจวัด
√
√
√
√
√
√
√
√
√



รูปที่ 9-6 กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
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ตารางที่ 9-4 การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานความรอน (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานความรอน
ระบบ
ผลิตไอน้ํา 1
ผลิตไอน้ํา 2
หองอบสี 1
หองอบสี 2
รวม

การใชพลังงานเชื้อเพลิง
ชนิดเชื้อเพลิง
เมกะจูล/ป
LPG
3,292,749.63
LPG
3,655,890.45
LPG
1,652,109.01
LPG
1,354,070.91
9,954,820.00

รอยละ
33.08%
36.72%
16.60%
13.60%
100.00%

วิธีการ
การประเมิน การตรวจวัด
√
√
√
√

รูปที่ 9-7 กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานความรอน
ขั้นตอนที่ 4 ชี้บงพืน้ ที่ของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use: SEU)
4.1

นําลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use) ที่แจกแจงไวตามขอ 3.1 มาประเมินหาลักษณะการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ โดยใชเทคนิคพาเรโต ในการบงชี้ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ ดานพลังงานไฟฟาและดาน
พลังงานความรอนตามเกณฑที่องคกรกําหนดแตไมควรต่าํ กวา 80% ของพลังงานทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่
9-8 และ รูปที่ 9-9

9-8
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9

รูปที่ 9-8 กราฟพาเรโตบงชี้ SEU ของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
เกณฑในการบงชี้ ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญดานพลังงานไฟฟา คือ
ลักษณะการใชพลังงานที่มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟารวมกันมากกวา 80 % ของปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟาทั้งหมด ซึ่งจะไดลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 6 พื้นที่ไดแก
1. แผนกฉีดพลาสติก (41.17%)
2. ระบบทําความเย็น (13.84%)
3. ระบบอากาศอัด (11.00%)
4. แผนกชุบพลาสติก (7.81%)
5. แผนกอบเม็ดพลาสติก (5.25%)
6. แผนกบดเม็ดพลาสติก (5.04%)

รูปที่ 9-9 กราฟพาเรโตบงชี้ SEUของปริมาณการใชพลังงานความรอน
9-9
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เกณฑในการบงชี้ ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญดานพลังงานความรอน คือ
ลั ก ษณะการใชพ ลังงานที่มี ปริมาณการใชพลัง งานความร อนรวมกันมากกว า 90 % ของปริ ม าณการใช
พลังงานความรอนทั้งหมด ซึ่งจะไดลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 4 พื้นที่ไดแก
1) ผลิตไอน้าํ 2 (36.72%)
2) ผลิตไอน้าํ 1 (33.08%)
3) หองอบสี 1 (16.60%)
4) หองอบสี 2 (13.60%)
ดําเนินการชี้บงตัวแปรตาง ๆ ที่ เกี่ยวของและมีผลกระทบตอปริมาณการใชพลังงานของลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบตอ ปริมาณการใชพลังงาน
ของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ แสดงตัวอยางในตารางที่ 9-5

4.2

ตารางที่ 9-5 การชี้บงตัวแปรที่เกี่ยวของและบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานซึ่งมีผลตอปริมาณการใชพลังงานของ SEU
SEU Area
แผนกฉีด
พลาสติก

SEU
Equipments
เครื่องฉีด
พลาสติก

เครื่องอบเม็ด
พลาสติก
เครื่องบดเม็ด
พลาสติก
ระบบทําความ
เย็น
แผนกชุบ
พลาสติก

กระบวนการ
ชุบพลาสติก

ระบบอากาศอัด
ระบบผลิตไอน้ํา

เครื่องอัด
อากาศ
หมอไอน้ํา

แผนกอบสี

หองอบสี

ตัวแปรที่เกี่ยวของ
(Relevant Variable)
สงผลตอ SEU
ปริมาณการผลิต
ชนิดของผลิตภัณฑ
ความถี่การเปลี่ยน
แมพิมพ
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการผลิต
ชนิดของผลิตภัณฑ
อุณหภูมิอากาศภายนอก
ปริมาณการผลิต
ชนิดของผลิตภัณฑ
ความเขมขนของสารเคมี
เวลาในการชุบ
ปริมาณการผลิต
อุณหภูมิอากาศภายนอก
ปริมาณการผลิต
คุณภาพเชื้อเพลิง
ปริมาณการผลิต
อุณหภูมิอากาศภายนอก

บุคลากรที่เกี่ยวของ
ระดับบริหาร

ระดับปฏิบัติการ

หัวหนาแผนก INJ.
หัวหนาแผนก INJ.
หัวหนาแผนกขึ้น
แมพิมพ
หัวหนาแผนก INJ.

ชางเทคนิค (INJ.) และ Operation
ชางเทคนิค (INJ.) และ Operation
ชางเปลี่ยนแมพิมพ/วางแผนผลิต

หัวหนาแผนก INJ.

ชางเทคนิค (INJ.) และ Operation

หัวหนาแผนก INJ.
หัวหนาแผนก INJ.
หัวหนาแผนก INJ.
หัวหนาแผนก CPP.
หัวหนาแผนก CPP.
หัวหนาแผนก MN.
หัวหนาแผนก CPP.
หัวหนาฝายผลิต
หัวหนาฝายผลิต
หัวหนาฝายผลิต
หัวหนาแผนก MT
หัวหนาฝายผลิต
หัวหนาฝายผลิต

ชางเทคนิค (INJ.) และ Operation
ชางเทคนิค (INJ.) และ Operation
ชางเทคนิค (INJ.) และ Operation
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ
วางแผนผลิต/ชาวเทคนิค/หัวหนากะ
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ/พนักงาน
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ
ชางเทคนิค
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ
หัวหนากะ/ผูชวยหัวหนากะ

ชางเทคนิค (INJ.) และ Operation

9-10
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4.3

9

ดําเนินการตรวจประเมินสมรรถนะดานพลังงานปจจุบันของเครื่องจักรอุ ปกรณ รวมถึงกระบวนการในการ
ผลิตของ SEU ดังนี้
ตองดําเนินการตรวจวัดและแสดงผลของสมรรถนะดานพลังงานในปจจุบันในทุกกระบวนการ และครื่องจักร
ในลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) ทั้งนี้ในเบื้องตนตองพิจารณากอนวาในแตละกระบวนการ
แตละเครื่องจักร จะแสดงผลของสมรรถนะพลังงานในรูปแบบใด ตัวอยาง เชน วัดความเขมดานพลังงาน
(Energy Intensity) สํ า หรับ กระบวนการผลิ ต หรือ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพด า นพลั ง งาน (Energy Efficiency)
สําหรับเครื่องจักร เปนตน
x กระบวนการผลิต
o แผนกฉีดพลาสติก วัดความเขมดานพลังงาน (Energy Intensity) kWh/kg
o แผนชุบพลาสติก วัดความเขมดานพลังงาน (Energy Intensity) kWh/sq.dm.
o แผนกพนสี วัดความเขมดานพลังงาน (Energy Intensity) MJ/sq.dm.
x เครื่องอัดอากาศ พิจารณาประสิทธิภาพการใชพลังงาน (ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอปริมาตรของ
การผลิตอากาศอัด) kW/m3/min
x เครื่องทําน้ําเย็น พิจารณาพิจารณาประสิทธิภาพการใชพลัง งาน (ปริมาณการใชพลังงานไฟฟ า ต อ
ปริมาตรของการทําความเย็น) kW/Tr
ทั้งนี้ตองแสดงวิธีการและที่มาของการประเมินสมรรถนะดานพลังงานเปน บันทึก
ตัวอยางของการประเมินสมรรถนะพลังงานในปจจุบันแสดงในตารางที่ 9-6

9-11
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SEU Equipments

ระบบอากาศอัด เครื่องอัดอากาศ

เตาอบสี

ฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติก
900 ton
1600 ton
2600 ton
เครื่องอบเม็ดพลาสติก
เครื่องบดเม็ดพลาสติก
ระบบทําความเย็น
Chiller INJ173
Chiller INJ174
ชุบพลาสติก กระบวนการชุบ
Line 1
Line 2
หมอไอน้าํ 1
หมอไอน้าํ 2
แผนกทําสี แผนกพนสี

SEU Area

Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency

50 kW
75 kW

% Leakage

55 kW

Compressed air system

Energy Intensity

50 kW
50 kW
เตาอบสี 1
เตาอบสี 2
Energy Intensity

Energy Intensity
Energy Intensity
Energy Efficiency
Energy Efficiency

Energy Efficiency
Energy Efficiency

AIR COOLER CHILLER 250 RT
AIR COOLER CHILLER 250 RT

220 kW
180 kW
3 ton/hr
3 ton/hr

Energy Intensity
Energy Intensity
Energy Intensity
Energy Intensity
Energy Intensity

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Rated Capacity

การวัด Energy
Perfomance

ตารางที่ 9-6 ตัวอยางของการประเมินสมรรถนะพลังงานในปจจุบัน

5
5.5
5.5
6

KW/m3/min
KW/m3/min
KW/m3/min

28

8.75

%

MJ/sq.dm

kwh/sq.dm

1.28
1.36
85 (PATE)
85 (PATE)

1.04
1.04

kW/TR
kW/TR
kWh/sq.dm
kWh/sq.dm
%
%

3.00
3.01
3.39
1.85
0.82

kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg
kWh/kg

หนวยในการวัด

Rated /Specification/
Commissioning data/
Benchmarking 2559

อากาศอัด (kW/m3/min)

กําลังไฟฟาตออัตราการผลิต

ปริมาณการใชพลังงานตอปริมาณ
การผลิต (kWh/sq.dm.)
ปริมาณการใชพลังงานตอปริมาณ
การผลิต (MJ/sq.dm.)
อัตราการรัว่ ไหลของระบบจายลม

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอ
ปริมาณการผลิต (kWh/sq.dm.)
คาอัตราสวนประสิทธิภาพ (%)
คาอัตราสวนประสิทธิภาพ (%)

กําลังไฟฟาตอความสามารถใน
การทําความเย็ น(kW/TR)

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอ
ปริมาณการผลิต
(kWh/kg)/อัตราสวน

Current Energy
Performanceในปจจุบัน
(2560)

9
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4.4

9

ทําการประมาณการลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอนาคตโดยใชสมการแสดงความสัมพันธ
ที่ไดจากขอ 3.4 โดยอาจประมาณการทุกชวง 6 เดือนหรือ 1 ปขางหนา ตามความเหมาะสม

ตารางที่ 9-7 ผลการประมาณการใชพลังงานในอนาคต (7 เดือน จนถึงสิ้นป)
เดือน
ผลผลิตที่พยากรณ (kg) พลังงานไฟฟา (kWh) พลังงานความรอน(MJ) พลังงานรวม (MJ)
มิ.ย.-60
21,000.00
1,122,760.00
791,258.00
4,833,194.00
ก.ค.-60
21,000.00
1,122,760.00
791,258.00
4,833,194.00
ส.ค.-60
21,000.00
1,122,760.00
791,258.00
4,833,194.00
ก.ย.-60
21,000.00
1,122,760.00
791,258.00
4,833,194.00
ต.ค.-60
21,000.00
1,122,760.00
791,258.00
4,833,194.00
พ.ย.-60
21,000.00
1,122,760.00
791,258.00
4,833,194.00
ธ.ค.-60
21,000.00
1,122,760.00
791,258.00
4,833,194.00
รวม
42,000.00
2,129,563.00
1,582,516.00
9,666,388.00
หมายเหตุ
1. ใชรายงานในการประชุมทบทวนของฝายบริหาร
2. ผลผลิตที่พยากรณใชตัวเลขจากแผนกวางแผน
3. พลังงานไฟฟาหาจากสมการ y = 47.943x + 115957
y คือปริมาณการใชพลังงานไฟฟา, x คือผลผลิต
4. พลังงานความรอนหาจากสมการ y = 34.78x + 60878
y คือปริมาณการใชพลังงานความรอน, x คือผลผลิต
5. พลังงานรวมหาจาก = (พลังงานไฟฟา x 3.6) + (พลังงานความรอน)

ขั้นตอนที่ 5 ชี้บง จัดลําดับความสําคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
ดําเนินการชี้บงและจัดลําดับความสําคัญของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงาน โดยอาจพิจารณาใหคะแนนจากกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ศักยภาพในการปรับปรุง
โอกาสในการใชพลังงานหมุนเวียน โอกาสในการใชพลังงานอื่น ๆ เกณฑในการพิจารณาแสดงในตารางที่ 9-8
ตารางที่ 9-8 เกณฑที่ใชในการบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
หัวขอการประเมิน
ความสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนด
อื่น ๆ ดานพลังงาน
ศักยภาพในการปรับปรุง (% Saving)
โอกาสในการใชพลังงานหมุนเวียน เชน
พลังงานแสงอาทิตย (% ปริมาณการผลิตตอปริมาณ
การใชพลังงานรวม)
โอกาสในการใชพลังงานอื่ น ๆ เชน พลังงานเหลือทิ้ง
พลังงานจากของเสีย (% Saving)
โอกาสในการออกแบบใหม ดัดแปลง หรือบูรณะขึ้น
ใหม (อายุการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณ)

ระดับคะแนน
1

ระดับคะแนน ระดับคะแนน ระดับคะแนน
2
3
4
หากไมสอดคลองตองดําเนินการปรับปรุง

< 1%

1-3 %

3-5 %

>5 %

< 1%

1-3 %

3-5 %

>5 %

< 1%

1-3 %

3-5 %

>5 %

< 5 ป

5-10 ป

10-15 ป

> 15 ป

เกณฑในการบงชี้ SEU ที่มีโอกาสในการปรับปรุงตองไดคะแนนรวมทุกหัวขอตั้งแต 7 คะแนนขึ้นไป
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แผนกชุบ
พลาสติก

แผนกฉีด
พลาสติก

SEU Area

kW/TR

kWh/sq.dm

kWh/sq.dm

Line 1

Line 2

กระบวนการชุบพลาสติก

Chiller INJ174

เครื่องอบเม็ด
kWh/kg
พลาสติก
เครื่องบดเม็ด
kWh/kg
พลาสติก
ระบบทําความเย็น
Chiller INJ173
kW/TR

SEU
หนวยวัด
Equipments
เครื่องฉีดพลาสติก
900-2600 ton
kWh/kg

สอดคลอง

1.28

1.37

1.29
สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

0.85

1.32

สอดคลอง

สอดคลอง

1.92

4.01

0%
1
0%
1

1

4
0%
1
0%
1

0%

1

4
8%

0%

0%
1
0%
1
0%
1

0%
1
0%
1

1

0%

1

0%

0%
1
0%
1
0%
1

8 ป
2
8 ป
2

1

4 ป

1

4 ป

8 ป
2
4 ป
1
4 ป
1

การใชพลังงาน
การใช
การ
หมุนเวียน
พลังงานอื่นๆ ออกแบบฯ

8%

12 %
4
0%
1
0%
1

Current
กฎหมาย ฯ ศักยภาพใน
En.Performance
การปรับปรุง

ตารางที่ 9-9 ผลการประเมินเพื่อบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

None
5
None
5

7

มีโอกาสปรับปรุง

7

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ระบายความรอนของ
Condensing unit
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายความรอนของ
Condensing unit

ไมมมี าตรการ

ติดตั้งฉนวนปองกัน
ความรอนสูญเสีย
ไมมมี าตรการ

มาตรการปรับปรุง
สมรรถนะพลังงาน

มีโอกาสปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการ

มีโอกาสปรับปรุง
8
None
4
None
4

คะแนนรวม

9
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ระบบ
อากาศอัด

แผนกทําสี

SEU Area

kwh/sq.dm

MJ/sq.dm

แผนกพนสี

เตาอบสี

เครื่องอัด
อากาศ

%

หมอไอน้ํา 2

KW/m3/min

KW/m3/min

KW/m3/min

%

MJ/sq.dm

%

หนวยวัด

SEU
Equipments
หมอไอน้ํา 1

Current
กฎหมาย ฯ ศักยภาพใน การใชพลังงาน
การใช
การ
En.Performance
การปรับปรุง
หมุนเวียน พลังงานอื่นๆ ออกแบบฯ
82 %
สอดคลอง
3.5 %
0%
3.5 %
8 ป
3
1
3
2
83 %
สอดคลอง
3.5 %
0%
3.5 %
8 ป
3
1
3
2
8.75
สอดคลอง
0%
0%
0%
8 ป
1
1
1
2
31
สอดคลอง
0%
0%
0%
8 ป
1
1
1
2
29
สอดคลอง
0%
0%
0%
8 ป
1
1
1
2
4
สอดคลอง
0%
0%
0%
8 ป
1
1
1
2
5.8
สอดคลอง
0%
0%
0%
8 ป
1
1
1
2
5.7
สอดคลอง
0%
0%
0%
8 ป
1
1
1
2
6.2
สอดคลอง
0%
0%
0%
8 ป
1
1
1
2
มีโอกาสปรับปรุง
9
มีโอกาสปรับปรุง
9
None
5
None
5
None
5
None
5
None
5
None
5
None
5

คะแนนรวม

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

เพิ่มอุณหภูมิน้ําปอน
ดวย Solar collectors

เพิ่มอุณหภูมิน้ําปอน
ดวย Solar collectors

มาตรการปรับปรุง
สมรรถนะพลังงาน
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ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) และการจัดทําขอมูลฐานพลังงาน (EnB)
6.1

ลํ า ดั บ แรกต อ งกํ า หนดขอบเขตของ EnPI ทั้ ง 3 ระดั บ คื อ ระดั บ องค ก ร ระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ ระดั บ
กระบวนการ และระดับเครื่องจักรหลัก ของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ ไดแก
x EnPI ของผลิตชิ้นสวนยานยนต (พลาสติก)
x EnPI ระดับกระบวนการ
o EnPI ของแผนกฉีดพลาสติก
o EnPI ของแผนกอบเม็ดพลาสติก
o EnPI ของแผนกบดเม็ดพลาสติก
o EnPI ของแผนกชุบพลาสติก
o EnPI ของแผนกทําสี
x EnPI ระดับ SEU หรือเครื่องจักรหลักของ SEU
o EnPI ของเครื่องฉีด
o EnPI ของเครื่องทําน้ําเย็น
o EnPI ของเครื่องอัดอากาศ
o EnPI ของหมอไอน้ํา
o EnPI ของเตาอบสี

6.2

จัดทําแผนภาพการใชพลังงานทั้งหมด (Energy Map) ในขอบเขตนั้น ๆ แสดงการใชพลังงานทั้งหมดทั้งดาน
เขาและดานออกของขอบเขตของ EnPI ซึ่งสามารถแสดงถึงตําแหนงการติดตั้งมิเตอรและการไหลเวียนของ
ผลผลิตในกระบวนการ (ถามีขอมูลเพียงพอ)
กําหนดและแสดงปริมาณของตัวแปรที่เกี่ยวของ ที่สงผลกระทบตอสมรรถนะดานพลังงาน สิ่งที่สําคัญที่ตอง
พิ จ ารณาว า ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งเหล า นั้ น ส ง ผลต อ สมรรถนะด า นพลั ง งานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ดั ง แสดง
ใน ตารางที่ 9-10
ชี้บง EnPIs ที่เหมาะสมโดยปจจัยสําคัญในการพิจารณา คือขอมูลของผูใชงานและความสามารถในการวัด
สมรรถนะดานพลังงาน เนื่องจากกระบวนการผลิตสวนใหญมีภาระฐาน (Base Load) มากจึงเลือกรูปแบบ
ของ EnPI ของกระบวนการผลิตเปนโมเดลทางสถิติ ดังแสดงใน ตารางที่ 9-10

6.3

6.4
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ตารางที่ 9-10 แสดงการกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของและชี้บง EnPI
Boundary level Boundary level
1
2

Boundary level 3

ผูใ ชขอมูล

ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของ

Energy
performance

รูปแบบของ Energy Performance

ผูบริหารสูงสุดและ ปริมาณผลผลิต(kg),
EnMR
ชนิดผลิตภัณฑ

Energy
Consumption

ปริมาณการใชพลังงานรวม(MJ)/โมเดล
ทางสถิติ

-

Peak demand

KW สูงสุด

ผูจัดการฝาย

ปริมาณผลผลิต(kg)

Energy Intensity

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอปริมาณ
การผลิต(kWh/kg)/อัตราสวน

ผูจัดการแผนก

กําลังไฟฟาตอความสามารถในการทํา
ความเย็น(kW/TR)

ผูจัดการแผนก

ปริมาณผลผลิต
Energy Efficiency
(kg),อุณหภูมอิ ากาศ
ภายนอก
ปริมาณผลผลิต(sq.dm.) Energy Intensity

ผูจัดการแผนก

ปริมาณผลผลิต (EQ)

Energy Intensity

ปริมาณการใชพลังงานความรอนตอ
ปริมาณการผลิต kWh/EQ)/อัตราสวน

คุณภาพเชื้อเพลิง

Energy Efficiency

คาอัตราสวนประสิทธิภาพ(%)

องคกร (โรงงาน ผลิตอุปกรณและชิ้นสวนรถยนต)

แผนกฉีดพลาสติก
เครื่องจักรฉีด
พลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องอบเม็ดพลาสติก
เครื่องบดเม็ดพลาสติก

ระบบทําน้ําเย็น
Chiller INJ173
Chiller INJ174
ชุบโครเมี่ยมบนผิวพลาสติก
กระบวนการชุบ
พลาสติก

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอปริมาณ
การผลิต kWh/EQ)/อัตราสวน

Line 1
Line 2

การผลิตไอน้ํา

หมอไอน้ํา 1
หมอไอน้ํา 2
แผนกทําสี

ผูจัดการแผนก

ปริมาณผลผลิต(sq.dm.) Energy Intensity

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอปริมาณ
การผลิต kWh/EQ)/อัตราสวน

ผูจัดการแผนก

ปริมาณผลผลิต (kg)
และอุณหภูมอิ ากาศ
ภายนอก

kW/m3/min

หองพนสี
Line 1
Line 2
ระบบอากาศอัด
50 kW
55 kW
75 kW

6.4

6.5

6.6

Energy Efficiency

จัดทํา ขอมูลฐานดานพลังงาน (EnBs) ที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกับ EnPIs ในแตละขอบเขต
เพื่อใชในการเปรียบเทียบระหวาง EnB กับ EnPI ในชวงเวลาของการรายงานผล โดยมีวัตถุประสงคในการ
วัดความกาวหนาของวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน และสมรรถนะดานพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังแสดงในตารางที่ 9-11
ขอมูลพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข องโดยปกติเก็บขอมูลจากการจดมิเตอร หรือมิเตอรยอย รวมถึงการใช
การวัดจากมิเตอรชั่วคราว หรือจากการวัดชั่วขณะ ถาขอมูลไมครบถวนอาจพิจารณาติดตั้งมิเตอรหรือระบบ
การเฝาระวังเพิ่มเติม ในกรณีที่ใชคาจากการประมาณการมาใชในการคํานวณ EnPIs สมมุติฐานและวิธีการที่
ใชในการคํานวณตองแสดงเปนเอกสารดวย
องคกรตองวัดคาพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของที่จําเปนในการคํานวณคา EnPI และ EnB การวัดสามารถ
ดําเนินการอยางใดไดแก การวัดแบบชั่วขณะ (ใชเครื่องมือวัดแบบเคลื่อนที่หรือแบบพกพา) ใชการวัดแบบ
ชั่วคราว (ใชเครื่องบันทึกการใชพลังงาน) หรือการวัดแบบตอเนื่อง (ใชขอมูลจากระบบควบคุม เชน SCADA
หรือ DAHS) การวัดคาการใชพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของตองวัดในชวงเวลาและความถี่ในการวัดเดียวกัน
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(

Boundary level Boundary level
1
2

50 kW
55 kW
75 kW

)

EnPIs

Line 1
Line 2

Line 1
Line 2

1
2

Chiller INJ173
Chiller INJ174

Boundary level 3

EnMR

(kg),

-

EnBs

Energy Efficiency

Energy Intensity

Peak demand

Energy
Consumption

Energy Efficiency

Energy Intensity

(kg)

Energy Efficiency

(sq.dm.) Energy Intensity

(EQ)

(sq.dm.) Energy Intensity

(kg)

(kg),

Energy
performance

(kWh/EQ)/

(%)

(kWh/EQ)/

(kWh/EQ)/

(kW/TR)

(kWh/kg)/

kW/m3/min

KW

(MJ)/

Energy Performance

(MJ)
(sq.dm.)

Supplier

(MJ)
(sq.dm.)

(kWh)
(sq.dm.)

(kWh)
(kg)

,
(kg)/Multiple
linear regression
(Peak
demand)

6

6

6

(%)

kW/m3/min

(kWh)/

(MJ)/

(kWh)/

kW/TR

(kWh)/

(MJ)/
kW

EnB

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

. . - . . 2559 . . - . . 2560

Baseline Period Reporting Period

9
(ISO 50001)
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทําวัตถุประสงคดานพลังงาน เปาหมายดานพลังงาน และแผนปฏิบัติดา นการจัดการพลังงาน
7.1

จัดทําเอกสารวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงานเปนเอกสาร โดยควรพิจารณากําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายตาม EnPI หลักขององคกร รวมถึง EnPI ระดับปฏิบัติการของเครื่องจักรอุปกรณที่มีนัยสําคัญที่มี
โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

ตารางที่ 9-12 วัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน ประจําป 2560
กระบวนการและเครื่องจักร
เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องอบเม็ดพลาสติก
เครื่องบดเม็ดพลาสติก
ระบบทําความเย็น
กระบวนการชุบพลาสติก
การผลิตไอน้ํา
แผนกพนสี
เตาอบสี
เครื่องอัดอากาศ

7.2

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ระยะเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
กระบวนการฉีดพลาสติก
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาของ
เครื่องอบเม็ดพลาสติก
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาของเครื่อง
บดเม็ดพลาสติก
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา
ของระบบทําความเย็น
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาของ
กระบวนการชุบพลาสติก
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
การผลิตไอน้ํา
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาของ
กระบวนการพนสี
ควบคุมการใชพลังงานของเตาอบสี

ลดปริมาณการใชพลังงานลง
10 % จากป 2559
รักษาระดับปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา 1.85 kWh/kg
รักษาระดับปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา 0.82 kWh/kg
ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาลง
8 % จากป 2559
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาที่
1.30 kWh/kg
ลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงลง
3.5 % จากป 2559
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาที่
8.75 kWh/sq.dm.
ควบคุมการใชพลังงานความรอนที่
30 MJ/sq.dm.
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาที่
2.78 kWh/kg
อัตราการการรั่วไหลของอากาศ
อัดใหไมเกิน 5%

ภายในป 2560

ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาของ Air
Compressor
ควบคุมการรั่วไหลของอากาศอัด

ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560

กําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด โดยจัดทําเกณฑในการ
ประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 9-13
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ตารางที่ 9-13 เกณฑในการคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
หัวขอพิจารณา
ระดับคะแนน 4
ความยากงายในเชิงเทคนิค งาย
(สามารถให พ นั ก งาน
หรือการปรับเปลีย่ น
ทั่ ว ไ ป ข อ ง อ ง ค ก ร
เทคโนโลยี
ดําเนินการได)

ระดับคะแนน 3
ปานกลาง

ระดับคะแนน 2
ยาก

ระดับคะแนน 1
ยากที่สุด

จํานวนเงินลงทุน (บาท)
ผลประหยัด (บาท/ป)
ระยะเวลาคืนทุน (ป)
ผลกระทบตอการผลิตหรือ
การบริการ (% ความเสี่ยง)
ผลกระทบด า นชี ว อนามั ย
และความปลอดภัย
(% ความเสี่ยง)

นอยกวา 50,000
มากกวา 150,000
นอยกวา 1 ป
นอย (0 %)

50,000 – 100,000
100,000 – 150,000
1-2 ป
ปานกลาง (1-25 %)

100,000 – 200,000
50,000 – 100,000
2-3 ป
มาก (25-50 %)

มากกวา 200,000
นอยกวา 50,000
มากกวา 3 ป
มากกวา 50 %

นอย (0 %)

ปานกลาง (1-25 %)

มาก (25-50 %)

มากกวา 50 %

(สามารถใหพนักงานระดับ (ต อ งว า จ า งผู เ ชี่ ย วชาญ (ตองวาจางผูเชี่ยวชาญ
ชางเทคนิคและวิศวกรของ เฉพาะดานภายในประเทศ เฉพาะดานจาก
องคการดําเนินการได)
มาดําเนินการ)
ตางประเทศมา
ดําเนินการ)

เกณฑในการคัดเลือก มาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่สมควรดําเนินการคือ มาตรการที่ได
คะแนนรวมจากทุกหัวขอตั้งแต 15 คะแนนขึ้นไป
ตารางที่ 9-14 วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
มาตรการเพิ่มสมรรถนะดาน
พลังงาน
ติดตั้งฉนวนกันความรอน
กระบอกฉีด เครื่องฉีด
พลาสติก 2600 ตัน
การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายความรอนของ
Chiller ดวยน้ํา
การเพิ่มอุณหภูมินา้ํ ปอนหมไอ
น้ําดวย Solar Collector
System

ดาน
การ ผลประหยัด ระยะเวลา ผลกระทบ
เทคนิค/ ลงทุน
(บาท/ป)
คืนทุน
ตอการ
เทคโนโลยี (บาท)
(ป)
ผลิต
ปานกลาง 350,000 420,000.00
0.83
30%
3
ยาก
2
ยาก
2

1

4

250,000 140,000.00
1

3

320,000 120,000.00
1

3

ผลกระทบ
ดานความ
ปลอดภัย
0%

รวม
คะแนน
ดําเนินการ

4

3

4

19

1.79

0%

0%

ดําเนินการ

3

4

4

17

2.67

0%

0%

ดําเนินการ

2

4

4

16

สรุป มาตรการที่มีคะแนนรวมมากกวา 15 คะแนน จะนําไปสูการดําเนินการและจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตัวอยาง
ของแผนปฏิบัติงานแสดงในตารางที่ 9-15
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9

ตารางที่ 9-15 แผนการปฏิบัติงานมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน
แผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
หมายเลขแผนงาน
2017-009

วันที่อนุมัตแิ ผนงาน : 8-มีนาคม 2560

Related SEU

กระบวนการฉีดพลาสติก

ชื่อแผนงาน

ติดตั้งฉนวนกันความรอนกระบอกฉีด เครื่องฉีดพลาสติก 2600 ตัน

วัตถุประสงค

ติดตั้งฉนวนปองกันการสูญเสียความรอน

เปาหมาย
ที่มาของมาตรการ

ลดปริมาณการใชพลังงานลง 10 % จากป 2559
ผลจากการทบทวน
ดานพลังงาน

การประเมินโอกาสในการปรับปรุง

ขอแนะนําจาก
พนักงาน

อื่น ๆ คําอธิบายเพิ่มเติม...............................................................................................................
เหตุจงุ ใจในการดําเนินการ

เนือ่ งจากชุดกระบอกฉีดพลาสติกเปนอุปกรณ Heater ที่จะตองใหค่ วามรอนเพือ่ ทําการละลายเม็ดพลาสติกเพื่อฉีดขึ้นรูป และชุด
Heater จะทํางานตลอดเวลาถึงแมเครื่องจะไมทํางานก็ตามเพื่อใหไดอณ
ุ หภูมิตามที่กําหนด การหุมฉนวนจะลดการสูญเสียอุณหภูมิ

ประมาณการผลประหยัด

56,165.76 บาทตอป/ 14,112 kWh/ป

งบประมาณที่ใช

45,000 บาท

ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน(kWh) ตอปริมาณผลผลิต(kg) ตอเดือน [ kWh/kg ]
(EnPI)
ขอมูลฐานดานพลังงาน(EnB)

3.67 kWh/kg

3.30 kW/kg
เปาหมายดานพลังงาน
การวัดและทวนสอบผลประหยัด : ดําเนินการทวนสอบผลประหยัดโดยการตรวจวัดปริมาณการพลังงานไฟฟาของเครื่องฉีดพลาสติกหลังปรับปรุง และคํานวณ
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาที่คาดวาจะลดลงภายใน 1 ป จากนั้นจะดําเนินการเฝาระวังผลของการดําเนินการจาก EnPI ในแตละเดือน

ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 กําหนดแผนในการดําเนินการปรับปรุง
2 สั่งซื้อฉนวนปองกันความรอนแบบสําเร็จรูป
3 ดําเนินการติดตั้งฉนวนปองกันความรอน
4 การทวนสอบผลประหยัด
5 รายงานผลการดําเนินการ
หมายเหตุ :

ผูรับผิดชอบ
สมบัติ มากมี
สมชาย อนุรักษ
Supplier
สมบัติ มากมี
สมบัติ มากมี

พ.ค.-60
มิ.ย.-60
ก.ค.-60
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กําหนดเสร็จ

30 ก.ค. 2560
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9.2

การวางแผนดานพลังงาน กรณีตัวอยางสําหรับอาคารควบคุม

กรณีตัวอยางการวางแผนดานพลังงาน สําหรับอาคารควบคุม คือ
อาคารสํานักงาน ISO 50001 เปนอาคารประเภทสํานักงาน ไดดําเนินการจัดทําระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานสากล ISO 50001 โดยมีรายละเอียดของการวางแผนดานพลังงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้แหลงพลังงานที่ใชงานทั้งหมดภายในขอบขา ยและขอบเขตของระบบการจัด การพลั ง งาน
ที่กําหนดขึ้นไว
1.1.1 แสดงกระบวนการใชพลังงานภายในขอบขายที่จัดทําระบบการจัดการพลังงานดังแสดงในรูปที่ 9-10
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย

MEA

หมอแปลงไฟฟา

ระบบปรับอากาศแยกสวน
ระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบ Server
ระบบบอบําบัดน้าํ เสีย
ระบบระบายอากาศ
ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน
ระบบไฟฟาอื่น ๆ

Diesel
Tank

G-1

รูปที่ 9-10 แหลงการใชพลังงานและกระบวนการใชพลังงานของอาคารสํานักงาน
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1.2

9

แสดงแหลงพลังงานไฟฟา
โดยแหลงพลังงานไฟฟารับจากระบบจําหนายของการไฟฟานครหลวง (MEA) โดยพลังงานไฟฟาใชในระบบ
ตาง ๆ ดังนี้
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
ระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบ Server
ระบบบอบําบัดน้ําเสีย
ปมน้ําประปา
ระบบระบายอากาศ
ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน
ระบบไฟฟาอื่นๆ
รายละเอียดของแหลงจายพลังงานไฟฟาแสดงในตารางที่ 9-16

ตารางที่ 9-16 แหลงจายพลังงานไฟฟาของอาคารสํานักงาน
ลําดับที่

1

หมายเลข
ผูใชไฟฟา
1058XXX

หมายเลข
เครื่องวัดไฟฟา
77085XXX
รวม

1.3

ประเภท
ผูใชไฟฟา
4.2.2

อัตรา
หมอแปลงไฟฟา
การใชไฟฟา
ปกติ
ขนาด 2,000 kVA จํานวน
TOD
T
TTOU
4,000
kVA

2 ตัว

แหลงพลังงานความรอน
แหลงพลังงานความรอนทั้งหมดใชงานในการใหบริการ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 9-17

ตารางที่ 9-17 แหลงจายพลังงานความรอนและการใชพลังงานความรอนของอาคารสํานักงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
Generator
เตาหุงตม

ขนาด
300
-

หนวย
kVA
-

ชนิดเชื้อเพลิง
ดีเซล
LPG

จํานวน
1
5

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอดีตและปจจุบัน
2.1

จัดทําตารางขอมูลแสดงปริมาณการใหบริการ หรือ ชั่วโมงการใหบริการของอาคาร ความตองการการปรับ
อากาศ (CDD: Cooling Degree Day) หรืออุณหภูมิอากาศภายนอก และ ปริมาณการใชพลังงานแตละ
ประเภทในแตละเดือน (อยางนอยควรมีขอมูลยอนหลัง 2 ป)
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ตารางที่ 9-18 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาและปจจัยที่เกี่ยวของ ตอปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของอาคาร
สํานักงาน (รายเดือน)
เดือน
ม.ค.-58
ก.พ.-58
มี.ค.-58
เม.ย.-58
พ.ค.-58
มิ.ย.-58
ก.ค.-58
ส.ค.-58
ก.ย.-58
ต.ค.-58
พ.ย.-58
ธ.ค.-58
ม.ค.-59
ก.พ.-59
มี.ค.-59
เม.ย.-59
พ.ค.-59
มิ.ย.-59
ก.ค.-59
ส.ค.-59
ก.ย.-59
ต.ค.-59
พ.ย.-59
ธ.ค.-59

2.2

พลังงานไฟฟารวม (kWh)
505,360
459,560
584,190
553,220
582,290
682,490
692,980
646,880
626,110
628,490
643,810
602,930
698,652
740,042
909,128
720,538
721,866
826,576
651,722
853,132
796,037
709,274
805,332
684,046

CDD
60
93
148
157
189
165
164
148
119
111
134
112
87
86
149
200
201
119
116
139
96
95
103
76

จํานวนชั่วโมงทํางาน(ชม.ตอเดือน)
160
160
168
144
144
168
176
160
176
168
168
160
200
210
230
170
170
220
180
220
220
200
220
200

จากขอมูลในขอ 2.1 เนื่องจากขอมูลตัวแปรที่เกี่ยวของและมีผลตอสมรรถนะดานพลังงานและปริมาณการใช
พลังงานไฟฟาของอาคารมากกวา 1 ตัวแปร จึงดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธของปริมาณการใชพลังงาน
และตัวแปรที่เกี่ยวของเพื่ อหาสมการดังกลาว โดยใชการวิเคราะหแบบสหสัมพัน ธแบบถดถอยเชิ ง เส น
(Multiple Linear Regression) ดังที่แสดงใน รูปที่ 9-19
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ขั้นตอนที่ 3 แจกแจงลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงาน
3.1
3.2
3.3

ทํ า การแจกแจงลั ก ษณะการใช พ ลั ง งาน (Energy Use) ขององค ก รให มี ค วามชั ด เจนในแต ล ะประเภท
เพื่อประโยชนการวิเคราะหลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) และการบริหารจัดการดานการใช
พลังงานตอไป
เก็บขอมูลจากการตรวจวัดหรือการประเมิน เพื่อหาปริมาณการใชพลังงานรวมของลักษณะการใชพลังงาน
แตละประเภทในขอ 3.1 ในปที่ผานมา
นําขอมูลที่ไดในขอ 3.2 มาจัดทํากราฟวงกลม (Pie Chart) แสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงาน
- กราฟวงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
- กราฟวงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงานความรอน
- กราฟวงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงานโดยรวม (โดยแปลงหนวยของปริมาณการใชพลังงาน
ทั้งหมดเปนหนวยเดียวกัน เชน เมกกะจูล (MJ)/ตอป)
หมายเหตุ ในกรณีตัวอยางเปนอาคารสํานักงาน มีการใชพลังงานความรอนนอยมากเมื่อเทียบกับการใช
พลังงานไฟฟา ดังนั้นแนวทางในการการบงชี้ ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสํา คัญ (SEU)
โดยพิจารณาจากปริมาณการใชพลังงานรวมจึงเหมาะสมกวา
ดังแสดงตัวอยางในตารางที่ 9-20 ถึง ตารางที่ 9-22 และรูปที่ 9-11 ถึง รูปที่ 9-13 ตามลําดับ
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df
2
21
23

0.9721009
0.9449802
0.9397402
26603.045
24

Coefficients
Intercept
-271221.55
CDD
1327.7855
จํานวนชั่วโมงทํางาน(ชม.ตอเดือน) 4271.7786

Regression
Residual
Total

ANOVA

Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

Regression Statistics

SUMMARY OUTPUT

MS
F
Significance F
2.55262E+11 1.27631E+11 180.3402954 5.96282E-14
14862162041 707722002
2.70124E+11

Y=-271221.55+1327.78*CDD+4271.78*จํานวนชั่วโมงทํางาน

Standard Error
t Stat
P-value
Lower 95% Upper 95%
51947.5677 -5.22106352 3.56289E-05 -379252.4316 -163190.6697
152.6412688 8.698732228 2.09691E-08 1010.350628 1645.22042
226.4008455 18.86820944 1.19841E-14 3800.952237 4742.604903

SS

Lower 95.0% Upper 95.0%
-379252.4316 -163190.6697
1010.350628 1645.22042
3800.952237 4742.604903

ตารางที่ 9-19 ผลการวิเคราะห ความสัมพันธของปริมาณการใชพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวของดวยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
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ตารางที่ 9-20 การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานไฟฟา (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของ
อาคารสํานักงาน
ระบบ
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
ระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบ Sever
ระบบสุขาภิบาล
ลิฟท
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบระบายอากาศ
ระบบไฟฟาอื่นๆ
รวม

การใชพลังงานไฟฟารวม
กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
รอยละ
3,980,000.00
56.06%
850,000.00
11.97%
759,000.00
10.69%
450,000.00
6.34%
321,000.00
4.52%
258,000.00
3.63%
120,000.00
1.69%
98,000.00
1.38%
264,000.00
3.72%
7,100,000.00
100.00%

วิธีการ
การประเมิน การตรวจวัด
√
√
√
√
√
√
√
√
√

รูปที่ 9-11 กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
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ตารางที่ 9-21 การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานความรอน (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานความ
รอนของอาคารสํานักงาน
ระบบ
หองครัว
เครื่องกําเนิดไฟฟา
รวม

การใชพลังงานความรอน
ชนิดเชื้อเพลิง
เมกะจูล/ป
กาซปโตรเลียมเหลว
197,152.75
น้ํามันดีเซล
11,982.18
209,134.93

รอยละ
94.27%
5.73%
100.00%

วิธีการ
การประเมิน การตรวจวัด
√
√

รูปที่ 9-12 กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานความรอนของอาคารสํานักงาน
ตารางที่ 9-22 การแจกแจงลักษณะการใชพลังงานรวม (Energy Use) และปริมาณการใชพลังงานรวมของ
อาคารสํานักงาน
ระบบ
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
ระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบ Sever
ระบบสุขาภิบาล
ลิฟท
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบระบายอากาศ
ระบบไฟฟาอื่นๆ
หองครัว
เครื่องกําเนิดไฟฟา
รวม

การใชพลังงานไฟฟารวม
เมกะจูล/ป
รอยละ
14,328,000.00
55.60%
3,060,000.00
11.87%
2,732,400.00
10.60%
1,620,000.00
6.29%
1,155,600.00
4.48%
928,800.00
3.60%
432,000.00
1.68%
352,800.00
1.37%
950,400.00
3.69%
197,152.75
0.77%
11,982.18
0.05%
25,769,134.93
100.00%

วิธีการ
การประเมิน
การตรวจวัด
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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รูปที่ 9-13 กราฟสัดสวนของปริมาณการใชพลังงานรวมของอาคารสํานักงาน
ขั้นตอนที่ 4 ชี้บงพืน้ ที่ของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
4.1

นําลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use) ที่แจกแจงไวตามตารางที่ 9-22 มาประเมินหาลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use : SEU) โดย ใชเทคนิคพาเรโต ในการบงชี้ลักษณะการใช
พลังงานรวมที่มีนัยสําคัญ ดังแสดงในรูปที่ 9-14

4.2

ดําเนินการชี้บงตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลกระทบลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบตอการใชพลังงานของ SEU แสดงตัวอยางในตารางที่ 9-23

4.3

ดําเนินการตรวจประเมินสมรรถนะดานพลังงานปจจุบันของเครื่องจักรอุปกรณ รวมถึงกระบวนการในการ
ใหบริการของ SEU ดังนี้
x ระบบทําความเย็น พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะดานพลังงานในการทําความเย็น (Coefficient of
performance of refrigeration system : COP) หรือกําลังไฟฟาตอความสามารถในการทําความเย็น
(kw/TR)
x เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน พิจารณาการใชพลังงานตอความสามารถในการทําความเย็น เชน 1.40
kW/TR ความเย็น
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x

กรณีที่การใหบริการหรือเครื่องจักรอุปกรณที่ไมมีตัวแปรที่เกี่ยวของและสงผลกระทบตอการใช
พลังงาน สามารถใชปริมาณการใชพลังงานในอดีต เปนคาสมรรถนะดานพลังงานปจจุบันก็ได

ทั้งนี้ตองแสดงวิธีการและที่มาของการประเมินสมรรถนะดานพลังงานเปน บันทึก

รูปที่ 9-14 กราฟพาเรโตของปริมาณการใชพลังงานรวม
เกณฑในการบงชี้ ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) คือ
ลักษณะการใชพลังงานที่มีปริมาณการใชพลังงานรวมกันมากกวา 80 % ของปริมาณการใชพลังงานรวม
ทั้งหมด ซึ่งจะไดลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ 4 พื้นที่ไดแก
1) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย (55.60%)
2) ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (11.87%)
3) ระบบไฟฟาแสงสวาง (10.60%)
4) ระบบ Sever (6.29%)
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ตารางที่ 9-23 การชี้บงตัวแปรที่เกี่ยวของและบุคลากรที่มีผลตอการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
ลําดับความสําคัญของ
Significant Energy Use
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

ระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบ Sever

ตัวแปรที่เกี่ยวของ
Relevant Variables
ชั่วโมงการทํางานในแตละเดือน
(Operating Hour)
อุณหภูมภิ ายนอก หรือ CDD
(Cooling Degree Day)
ชั่วโมงการทํางานในแตละเดือน
(Operating Hour)
อุณหภูมภิ ายนอก หรือ CDD
(Cooling Degree Day)
ชั่วโมงการทํางานในแตละเดือน
(Operating Hour)
ชั่วโมงการทํางานในแตละเดือน
(Operating Hour)

บุคลากรที่เกี่ยวของ
ระดับบริหาร
ระดับปฏิบัติการ
ผูจัดการอาคาร
ชางซอมบํารุง
Chief Engineer
Chief Engineer
ชางซอมบํารุง
ผูจัดการอาคาร
Chief Engineer
Chief Engineer

ชางซอมบํารุง

ผูจัดการอาคาร
Chief Engineer
IT Manager

ชางซอมบํารุง

ชางซอมบํารุง

IT Staff
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ระบบ Server

ระบบแสงสวาง

ระบบปรับอากาศแบบ
แยกสวน

ระบบปรับอากาศแบบ
รวมศูนย

SEU Area

Chiller Unit -01
Chiller Unit -02
CHP-01
CHP-02
CDP-01
CDP-02
CT-01
CT-02
AHU 01-60
SP01-15
SP16-SP22
SP23-SP35
SP-36-SP40
แสงสวางในสํานักงาน
แสงสวางสวนกลาง
IT-011
IT-012

SEU Equipments
800 TR
800 TR
75 kW
75 kW
50 kW
50 kW
1,000 TR
1,000 TR
25 TR
12,000 BTU/hr
18,000 BTU/hr
36,000 BTU/hr
48,000 BTU/hr
N/A
N/A
120 KVA
80 kVA

Rated Capacity

ตารางที่ 9-24 ผลการประเมินสมรรถนะพลังงานในปจจุบันของ SEU
การวัด Energy
Perfomance
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Intensity
Energy Intensity
Energy Consumption
Energy Consumption
kW/TR
kW/TR
kW/m3/min
kW/m3/min
kW/m3/min
kW/m3/min
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
W/m2
W/m2
kWh/day
kWh/day

หนวยวัด

Specification/
Benchmarking 2559
0.72
0.72
10.32
10.32
8.26
8.26
0.023
0.023
0.44
1.28
1.32
1.40
1.40
15.5
9.5
32
20

Current Energy
Performance (2560
0.81
0.89
11.35
11.87
9.09
9.33
0.025
0.027
0.48
1.58
1.62
2.1
1.89
15.5
9.5
33
21
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4.5

9

ทําการประมาณการลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอนาคตโดยใชสมการแสดงความสัมพันธ
ที่ไดจากขอ 2.2 โดยอาจประมาณการทุกชวง 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปขางหนา ตามความเหมาะสม

ตารางที่ 9-25 ผลการประมาณการใชพลังงานในอนาคต (6 เดือน จนถึงสิ้นป)
เดือน
CDD (2559)
ชั่วโมงการทํางานตอเดือน (2560)
ก.ค.-60
116
152
ส.ค.-60
139
176
ก.ย.-60
96
168
ต.ค.-60
95
144
พ.ย.-60
103
176
ธ.ค.-60
76
152
รวม
625
968.00
หมายเหตุ:
1. ใชขอมูล CDD ในปที่ผานมา (ป 2559)
2. จํานวนชั่วโมงการทํางานจากประมาณการชั่วโมงการทํางานในป 2560
3. สมการประเมินการใชพลังงานไฟฟาในอนาคต

พลังงานไฟฟา (kWh)
532,111.91
665,173.67
573,904.66
470,054.19
617,373.39
479,000.49
3,337,618.30

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอเดือน = -271221.55+1327.78*CDD+4271.78*จํานวนชั่วโมงทํางาน
ขั้นตอนที่ 5 ชี้บง จัดลําดับความสําคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
ดําเนินการชี้บงและจัดลําดับความสําคัญของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงาน โดยอาจพิจารณาใหคะแนนจากกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ศักยภาพในการปรับปรุง
โอกาสในการใชพลังงานหมุนเวียน โอกาสในการใชพลังงานอื่น ๆ เกณฑในการพิจารณาแสดงในตารางที่ 9-26
ตารางที่ 9-26 เกณฑที่ใชในการบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
หัวขอการประเมิน
ความสอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน
ศักยภาพในการปรับปรุง(% Saving)
โอกาสในการใชพลังงานหมุนเวียน เชน
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ( % ปริ ม าณการผลิ ต ต อ
ปริมาณการใชพลังงานรวม)
โอกาสในการใช พ ลั ง งานอื่ น ๆ เช น พลั งงาน
เหลือทิ้ง พลังงานจากของเสีย (% Saving)
โอกาสในการออกแบบใหม ดัดแปลง หรือบูรณะ
ขึ้นใหม(อายุการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณ)

ระดับคะแนน
1

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน ระดับคะแนน
2
3
4
หากไมสอดคลองตองดําเนินการปรับปรุง

< 3%

3-5%

5-10%

>10%

< 1%

1-3%

3-5%

>5%

< 1%

1-3%

3-5%

>5%

< 5 ป

5-10 ป

10-15 ป

> 15 ป

เกณฑในการบงชี้ Significant Energy Use ที่มีโอกาสในการปรับปรุงตองไดคะแนนรวมทุกหัวขอตั้งแต 8 คะแนนขึ้นไป
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9.09,9.33

kW/m3/min

CDP-01,
CDP-02

1.62

kW/TR
kW/TR

SP23-SP35

2.1

1.58

kW/TR

0.48

ระบบปรับอากาศ SP01-15
แบบแยกสวน
SP16-SP22

kW/TR

11.35,11.87

kW/m3/min

CHP-01,
CHP-02

0.025,0.027

0.89

kW/TR

CT-01,
CT-02
AHU 01-60

0.81

kW/TR

ระบบปรับอากาศ Chiller Unit -01
แบบรวมศูนย
Chiller Unit -02

Current
Performance

หนวยวัด

SEU
Equipments

SEU Area

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

กฎหมายฯ

ตารางที่ 9-27 ผลการประเมินเพื่อบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1

4
0%
4
0%
4
0%
1
0%
1
15.0 %
4

การใชพลังงาน
หมุนเวียน

0%
1
0%
1
0%
1
10 %

ศักยภาพฯ

1

1
0%
1
0%
1
0%
1
0%
1
0%

0%
1
0%
1
0%
1
0%

การใช
พลังงานอื่นๆ

3

3
14 ป
3
14 ป
3
8 ป
2
8 ป
2
14 ป

14 ป
3
14 ป
3
14 ป
3
14 ป

การ
ออกแบบฯ

9

มีโอกาสรับปรุง

9
None
9
None
9
None
5
None
5

มีโอกาสรับปรุง

None
6
None
6
None
6

คะแนนรวม

เปลี่ยนใช
ครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ติดตั้งอุปกรณปรับ
ความเร็วรอบของปมน้าํ
(VSD)

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

มาตรการปรับปรุง
สมรรถนะพลังงาน

9
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ระบบ Server

ระบบแสงสวาง

SEU Area

kWh/day

IT-02

แสงสวาง
สวนกลาง

21

33

9.5

W/m2
kWh/day

15.5

W/m2

แสงสวางในสวน
สํานักงาน

IT-01

1.89

kW/TR

SP-36-SP40

Current
Performance

หนวยวัด

SEU
Equipments

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

กฎหมายฯ

0%
1
0%
1
0%
1
0%
1

1

3
35 %
4
35 %
4
0%
1
0%
1

0%

การใชพลังงาน
หมุนเวียน

6.0 %

ศักยภาพฯ

0%
1
0%
1
0%
1
0%
1

1

0%

การใช
พลังงานอื่นๆ

14 ป
3
14 ป
3
8 ป
2
8 ป
2

3

14 ป

การ
ออกแบบฯ

9
None
5
None
5

มีโอกาสรับปรุง

9

มีโอกาสรับปรุง

8

มีโอกาสรับปรุง

คะแนนรวม

ไมมมี าตรการ

ไมมมี าตรการ

เปลี่ยนใชหลอด
LED

เปลี่ยนใช
เครื่องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง
เปลี่ยนใชหลอด
LED

มาตรการปรับปรุง
สมรรถนะพลังงาน

คูมือพัฒนาและสงเสริม
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ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) และการจัดทําขอมูลฐานพลังงาน (EnB)
6.1

ลําดับแรกตองกําหนดขอบเขตของ EnPI ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับบริการหรือระดับกระบวนการ
และระดับเครื่องจักรหลัก ของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ ไดแก
x EnPI ของอาคารสํานักงาน
x EnPI ระดับการบริการ หรือระดับกระบวนการ
เนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอในการระบุคา EnPI ของการบริการ (พื้นที่ใหบริการ และจํานวนผูใชอาคาร
ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ) จึงกําหนดคา EnPI ของกระบวนการใชพลังงาน
o ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย
o ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
o ระบบแสงสวาง
o ระบบ Server
x EnPI ระดับ SEU หรือเครื่องจักรหลักของ SEU
o Chiller unit
o Chilled water pump (CHP)
o Condensing pump (CDP)
o Cooling Tower (CT)
o เครื่องสงลมเย็น (AHU)
o เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน(SP)
o ระบบไฟฟาแสงสวาง
o Server unit

6.2

จัดทําแผนภาพการใชพลังงานทัง้ หมด (Energy map) ในขอบเขตนั้น ๆ แสดงการใชพลังงานทั้งหมด ทั้งดาน
เขาและดานออกของขอบเขตของ EnPI ซึ่งสามารถแสดงถึงตําแหนงการติดตั้งมิเตอรและการไหลเวียน
ของการใชพลังงาน (ถามีขอมูลเพียงพอ)

6.3

กําหนดและแสดงปริมาณของตัวแปรที่เกี่ยวของ ที่สงผลกระทบตอสมรรถนะดานพลังงาน สิ่งที่สําคัญที่ตอง
พิ จ ารณาว า ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งเหล า นั้ น ส ง ผลต อ สมรรถนะด า นพลั ง งานอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ดั ง แสดง
ใน ตารางที่ 9-28

6. ǰǰǰǰǰǰชี้บง ǰEnPIs ǰที่เหมาะสมโดยปจจัยสําคัญในการพิจารณาǰǰ คือขอมูลของผูใชงานและความสามารถในการวัดǰ
ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ สมรรถนะดานพลังงาน เนื่องจากกระบวนการใชพลังงานสวนใหญมีภาระฐาน (Base Load) มากจึงเลือก
ǰ
รูปแบบของ EnPI ของกระบวนการใชพลังงานและการบริการเปนโมเดลทางสถิติ ดังแสดงใน ตารางที่ 9-28
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Boundary ระดับที่ 3

SP01-15
SP16-SP22
SP23-SP35
SP-36-SP40

Chiller -01
Chiller-02
CHP -01
CHP-02
CDP-01
CDP-02
CT-01
CT-02
AHU 01-50
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย

Boundary
Boundary
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับองคกร (อาคารสํานักงาน)

ตารางที่ 9-28 การกําหนดตัวแปรที่เกี่ยวของและชี้บง EnPI

อุณหภูมภิ ายนอก หรือ ความตองการในการปรับอากาศ
(Cooling Degree Day), ชั่วโมงการทํางาน/เดือน

Energy Consumption

อุณหภูมภิ ายนอก หรือ ความตองการในการปรับอากาศ
(Cooling Degree Day), ชั่วโมงการทํางาน/เดือน
None
อุณหภูมภิ ายนอก หรือ ความตองการในการปรับอากาศ
Cooling Degree Day), ชั่วโมงการทํางาน/เดือน
None

Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency

Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Consumption

Peak Demand
Energy Consumption

Energy Performance

ตัวแปรที่เกี่ยวของ
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
(kWh)/โมเดลทางสถิติ
kW สูงสุด
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
(kWh)/โมเดลทางสถิติ
kW/TR
kW/TR
kW/m3/min
kW/m3/min
kW/m3/min
kW/m3/min
kW/TR
kW/TR
kW/TR
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
(kWh)/โมเดลทางสถิติ
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR

EnPIs

คูมือพัฒนาและสงเสริม
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ระบบ Server

Boundary
ระดับที่ 2
ระบบแสงสวาง
None

แสงสวางภายในสํานักงาน
แสงสวางสวนกลาง
IT-01
IT-02
None

ตัวแปรที่เกี่ยวของ

Boundary ระดับที่ 3
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Consumption
Energy Consumption

Energy Performance
W/m2
W/m2
kWh/Day
kWh/Day

EnPIs
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9

6.ǰǰǰǰǰ จัดทําขอมูลฐานดานพลังงานǰ (EnBs) ǰทีม่ ีความเชือ่ มโยงและมีความสัมพันธกับ ǰEnPIs ǰในแตละขอบเขต
เพื่อใชในการเปรียบเทียบระหวาง EnB กับ EnPI ในชวงเวลาของการรายงานผล โดยมีวัตถุประสงคในการ
วัดความกาวหนาของวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน และสมรรถนะดานพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังแสดงในตารางที่ 9-29
6. ขอมูลพลังงานและตัวแปรทีเ่ กีย่ วของโดยปกติเก็บขอมูลจากการจดมิเตอร ǰหรือมิเตอรยอย ǰǰรวมถึงการใช
การวัดจากมิเตอรชั่วคราว หรือจากการวัดชั่วขณะ ถาขอมูลไมครบถวนอาจพิจารณาติดตั้งมิเตอรหรือระบบ
การเฝาระวังเพิ่มเติม ในกรณีที่ใชคาจากการประมาณการมาใชในการคํานวณ EnPIs สมมุติฐานและวิธีการ
ที่ใชในการคํานวณตองแสดงเปนเอกสารดวย
6. ǰǰǰǰอาคารตองวัดคาพลังงานและตัวแปรทีเ่ กีย่ วของทีจ่ ําเปนในการคํานวณคา EnPI และ EnB การวัดสามารถ
ดําเนินการอยางอยางใดไดแก การวัดแบบชั่วขณะ (ใชเครื่องมือวัดแบบเคลื่อนที่หรือแบบพกพา) ใชการวัด
แบบชั่วคราว (ใชเครื่องบันทึกการใชพลังงาน) หรือการวัดแบบตอเนื่อง การวัดคาการใชพลังงานและตัวแปร
ที่เกี่ยวของตองวัดในชวงเวลาและความถี่ในการวัดเดียวกัน
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IT-02

IT-01

SP01-15
SP16-SP22
SP23-SP35
SP-36-SP40
ระบบแสงสวาง แสงสวางภายใน
สํานักงาน
แสงสวางสวนกลาง
ผูจัดการฝายอาคาร,
ผูจัดการฝาย IT

ผูจัดการฝายอาคาร
และผูจัดการฝาซอม
บํารุง

ผูจัดการฝาซอมบํารุง

None

None

อุณหภูมภิ ายนอก หรือ ความ
ตองการในการปรับอากาศ
(Cooling Degree Day), ชั่วโมง
การทํางาน/เดือน

kW สูงสุด

Energy Consumption

kWh/Day

มิเตอรวดั ปริมาณไฟฟาของ IT-01
มิเตอรวดั ปริมาณไฟฟาของ IT-02

W/m2

Energy Efficiency

kWh/Day

คํานวณจากกําลังไฟฟาติดตัง้ ทัง้ หมด
หารดวยพืน้ ทีใ่ ชสอย
คํานวณจากกําลังไฟฟาติดตัง้ ทัง้ หมด
หารดวยพืน้ ทีใ่ ชสอย

W/m2

Energy Consumption

ทดสอบประสิทธิภาพโดย Vendor

kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR

Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency

มิเตอรวดั ปริมาณไฟฟาของ SP ทัง้ 4
กลุม, ชั่วโมงการทํางาน และ
อุณหภูมภิ ายนอก(Cooling Degree
Day)/Multiple linear regression

ทุกเดือน
ทุกเดือน

ทุกป

ทุกป

ทุกป

ทุกเดือน

kW/m3/min

3

kWh/Day

kWh/Day

kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR

kW/m3/min
kW/TR
kW/TR
kW/TR
ปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา (kWh)/โมเดล
ทางสถิติ

kW/m3/min

3

kW/TR
kW/TR

kW/m /min
kW/m /min

ม.ค.-ธ.ค. 2559

ม.ค.-ธ.ค. 2559

Sep-59

Sep-59

ก.ย.-59

ม.ค.-ธ.ค. 2559

Sep-59

ม.ค.-ธ.ค. 2560

ก.ย.-60

ก.ย.-60

ก.ย.-60

ม.ค.-ธ.ค. 2560

Sep-60

ม.ค.-ธ.ค. 2560

ม.ค.-ธ.ค. 2560

Baseline period Reporting period

ปริมาณการใชพลังงาน ม.ค.-ธ.ค. 2559
ไฟฟา (kWh)/โมเดล
ทางสถิติ

kW สูงสุด

ปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา (kWh)/โมเดล
ทางสถิติ

EnB

kW/m3/min

ทุกป

ทุกเดือน

ทุกเดือน

ทุกเดือน

ความถีใ่ นการวัด

3

มิเตอรวดั ปริมาณไฟฟาของหอง
Chiller Unit, ชั่วโมงการทํางาน และ
อุณหภูมภิ ายนอก (Cooling
Degree Day)/Multiple linear
regression
ทดสอบประสิทธิภาพโดย Vendor

บิลคาพลังงานไฟฟา, ชั่วโมงการ
ทํางาน และ อุณหภูมภิ ายนอก
(Cooling Degree Day)/Multiple
linear regression
บิลคาไฟฟา

วิธกี ารวัด

kW/m3/min

kW/TR
kW/TR

kW/m /min
Energy Efficiency
kW/TR
Energy Efficiency
kW/TR
Energy Efficiency
kW/TR
Energy Consumption ปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา (kWh)/โมเดลทาง
สถิติ

Energy Efficiency

Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency

CDP-02

ผูจัดการฝายอาคาร
และผูจัดการฝาซอม
บํารุง

Peak Demand
Energy Consumption ปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา (kWh)/โมเดลทาง
สถิติ

Energy Efficiency

None

อุณหภูมภิ ายนอก หรือ ความ
ตองการในการปรับอากาศ
(Cooling Degree Day), ชั่วโมง
การทํางาน/เดือน

CDP-01

ผูจัดการฝาซอมบํารุง

ผูจัดการฝายอาคาร
และผูจัดการฝาซอม
บํารุง

EnPIs

Energy Consumption ปริมาณการใชพลังงาน
ไฟฟา (kWh)/โมเดลทาง
สถิติ

Energy Performance

Energy Efficiency

CT-01
CT-02
AHU 01-50
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน

ระบบ Server

ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของ

ผูบริหารสูงสุดและ อุณหภูมภิ ายนอก หรือ ความ
EnMR
ตองการในการปรับอากาศ
(Cooling Degree Day), ชั่วโมง
การทํางาน/เดือน
None

ผูใ ชขอมูล

CHP-02

Chiller -01
Chiller-02
CHP -01

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย

Boundary
Boundary Boundary ระดับ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ที่ 3
ระดับองคกร (อาคารสํานักงาน)

ตารางที่ 9-29 ตารางสรุปผลการบงชี้ EnPIs และการกําหนด EnBs และการวัดสมรรถนะพลังงาน
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9

ขั้นตอนที่ 7 จัดทําวัตถุประสงคดานพลังงาน เปาหมายดานพลังงาน และแผนปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน
7.1

จัดทําเอกสารวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงานเปนเอกสาร โดยควรพิจารณากําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายตาม EnPIs หลักขององคกร รวมถึง EnPIs ระดับปฏิบัติการของเครื่องจักรอุปกรณที่มีนัยสําคัญที่มี
โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน

ตารางที่ 9-30 วัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน ประจําป 2560
กระบวนการ/เครื่องจักรหลัก
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
ระบบแสงสวาง
ระบบ Server

7.2

วัตถุประสงค
เปาหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ของระบบปมน้ําระบายความรอน
ของระบบปมน้ําระบายความรอน
ลง 10 % จากป 2559
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
ของระบบปรับอากาศแบบแยก
สวน ลง 8 % จากป 2559
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานไฟฟา ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ของระบบแสงสวาง
ของระบบแสงสวางลง 35 % จาก
ป 2559
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟาของระบบ คงรักษาปริมาณการใชพลังงาน
Server
ไฟฟาของระบบ Server ไมใหเกิน
กวาปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ในป 2559

ระยะเวลา
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560
ภายในป 2560

กําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด โดยจัดทําเกณฑในการ
ประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 9-30

ตารางที่ 9-31 เกณฑในการคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
หัวขอพิจารณา
ระดับคะแนน 4
ความยากงายในเชิงเทคนิค งาย
(สามารถให พ นั ก งาน
หรือการปรับเปลีย่ น
ทั่ ว ไ ป ข อ ง อ ง ค ก ร
เทคโนโลยี
ดําเนินการได)

ระดับคะแนน 3
ปานกลาง

ระดับคะแนน 2
ยาก

ระดับคะแนน 1
ยากที่สุด

จํานวนเงินลงทุน (บาท)
ผลประหยัด (บาท/ป)
ระยะเวลาคืนทุน (ป)
ผลกระทบตอการผลิตหรือ
การบริการ (% ความเสี่ยง)
ผลกระทบด า นชี ว อนามั ย
และความปลอดภัย
(% ความเสี่ยง)

นอยกวา 50,000
มากกวา 150,000
นอยกวา 1 ป
นอย (0 %)

50,000 – 100,000
100,000 – 150,000
1-2 ป
ปานกลาง (1-25 %)

100,000 – 200,000
50,000 – 100,000
2-3 ป
มาก (25-50 %)

มากกวา 200,000
นอยกวา 50,000
มากกวา 3 ป
มากกวา 50 %

นอย (0 %)

ปานกลาง (1-25 %)

มาก (25-50 %)

มากกวา 50 %

(สามารถใหพนักงานระดับ (ต อ งว า จ า งผู เ ชี่ ย วชาญ (ตองวาจางผูเชี่ยวชาญ
ชางเทคนิคและวิศวกรของ เฉพาะดานภายในประเทศ เฉพาะดานจาก
องคการดําเนินการได)
มาดําเนินการ)
ตางประเทศมา
ดําเนินการ)

เกณฑในการคัดเลือก มาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ที่สมควรดําเนินการคือ มาตรการได
คะแนนรวมจากทุกหัวขอตั้งแต 16 คะแนนขึ้นไป
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ดานเทคนิค/
เทคโนโลยี
ยาก
2
ยาก
2
ยาก
2
ปานกลาง
3
ปานกลาง
3

การลงทุน
(บาท)
250,000
1
500,000
1
800,000
1
950,000
1
410,000
1

ผลประหยัด
(บาท/ป)
180,000
4
220,000
4
130,000
3
500,000
4
200,000
4

ระยะเวลาคืนทุน
(ป)
1.39
3
2.27
2
6.15
1
1.90
3
2.05
2

ผลกระทบตอการ
บริการ
0%
4
0%
4
0%
4
0%
4
0%
4

ผลกระทบดานความ
ปลอดภัย
0%
4
0%
4
0%
4
0%
4
0%
4

สรุป มาตรการที่มีคะแนนรวมมากกวา 16 คะแนน จะนําไปสูการดําเนินการและจัดทําแผนปฏิบัติงาน ตัวอยางของแผนปฏิบัตงิ านแสดงในตารางที่ 9-33

การติดตั้งระบบปรับความเร็วรอบ
(VSD)ของปมน้ําระบายความรอน
การเปลีย่ นเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนประสิทธิภาพสูง (SP23-SP35)
การเปลีย่ นเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนประสิทธิภาพสูง (SP35-SP40)
การเปลีย่ นหลอด LED สวนของ
สํานักงาน
การเปลีย่ นหลอด LED สวนกลาง

มาตรการเพิ่มสมรรถนะดานพลังงาน

ตารางที่ 9-32 วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกมาตรการดานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

ดําเนินการ
18
ดําเนินการ
17
ไมดําเนินการ
15
ดําเนินการ
19
ดําเนินการ
18

รวมคะแนน
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ตารางที่ 9-33 แผนการปฏิบัติงานมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพดานพลังงาน
แผนปฏิบตั ิการ (Action Plan)
หมายเลขแผนงาน
B 2017-001

วันที่อนุมัตแิ ผนงาน : 19-มิถนุ ายน 2560

Related SEU

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย

ชื่อแผนงาน

ติดตัง้ อุปกรณปรับความเร็วรอบของปมน้ําระบายความรอน (CDP 1 และ CDP 2)

วัตถุประสงค

เพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของปมน้ําระบายความรอน

เปาหมาย
ทีม่ าของมาตรการ

ลดปริมาณการใชพลังงานลง 10 % จากป 2559

เหตุจงุ ใจในการดําเนินการ

เนื่องจากพบวาวาลวทอสงน้าํ ระบายความรอน มีการปรับวาลวเพื่ อลดปริมาณของน้าํ ใหเหมาะสมกับขนาดของหอผึง่ น้าํ และจากการทดสอบพบวา
หากมีการปรับลดรอบของปม น้าํ ดวย VSD แลวยังสามารถสงน้าํ ไดตามปกติ (Head) และสามารถประหยัดพลังงานลงไดอีก

ประมาณการผลประหยัด

180,000 บาทตอป/ 45,000 kWh/ป

ผลจากการทบทวนดาน
ขอแนะนําจากพนักงาน
การประเมินโอกาสในการปรับปรุง
พลังงาน
อื่น ๆ คําอธิบายเพิ่มเติม...............................................................................................................

งบประมาณทีใ่ ช
250,000 บาท
ตัวชี้วดั สมรรถนะดานพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน(kWh) ตอเดือน และ คา kW/m3/min
(EnPI)
ขอมูลฐานดานพลังงาน(EnB) 3.08 kW/m3/min
เปาหมายดานพลังงาน
2.78 kW/m3/min
การวัดและทวนสอบผลประหยัด : ดําเนินการทวนสอบผลประหยัดโดยการตรวจวัดคากําลังไฟฟาของปมน้ําหลังปรับปรุง และคํานวณปริมาณการใชพลังงานไฟฟาที่
คาดวาจะลดลงภายใน 1 ป จากนั้นจะดําเนินการเฝาระวังผลของการดําเนินการจาก EnPI ในแตละเดือน
ลําดับ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1 กําหนดแผนในการดําเนินการปรับปรุง
2 สั่งซื้ออุปกรณปรับความเร็วรอบ(VSD)
3 ดําเนินการติดตัง้ VSD
4 การทวนสอบผลประหยัด
5 รายงานผลการดําเนินการ
หมายเหตุ :

ผูรับผิดชอบ
สมชาติ มีมาก
สมหมาย อนุรักษ
Vendor
สมชาติ มีมาก
สมชาติ มีมาก

May-60

Jun-60

Jul-60

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กําหนดเสร็จ

30 ก.ค. 2560
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9.3

วิธีการใชงานโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห Multiple Linear Regression

ในการกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs) และขอมูลฐานดานพลังงาน (EnB) ใหมีความถูกตอง
แมนยําในการนําไปใชงานสําหรับการวัดผลการเปลี่ยนแปลงดานสมรรถนะพลังงานขององคกร ของกระบวนการ และ
ของเครื่องจักรหลัก ในกรณีที่ปริมาณการใชพลังงานมีตัวแปรที่เกี่ยวของและสงผลกระทบตอปริมาณการใช พลังงาน
อยางมีนัยสําคัญมากกวา 1 ตัวแปรขึ้นไป จําเปนตองสรางโมเดลทางสถิติขึ้นมาในการประมาณการปริมาณการใช
พลังงาน (Energy consumption) เครื่องมือที่สะดวกในการวิเคราะหและนําไปใชงานไดคือ โปรแกรม Excel ดังนั้น
เพื่ อ ความเขา ใจเบื้ อ งต น ในการนํา ไปใช ง านจึ ง ได นําเสนอวิ ธี การในการวิเคราะห Multiple Linear Regression
ดวยโปรแกรม Excel โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเปดโหมดการวิเคราะห Multiple Linear Regression ในโปรแกรม Excel
x ไปที่ Tab - File > Option > Add-ins

รูปที่ 9-15 ขั้นตอนการเปดใชงาน Data Analysis
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จากนั้นที่ Tab - Data จะสังเกตไดวา มีไอคอน Data Analysis เพิ่มขึ้นมา

เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
และขอมูลทางวิทยาศาสตร

รูปที่ 9-16 ผลของการเปดใชงาน Data Analysis
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ขั้นตอนที่ 2 การใช Data Analysis วิเคราะหขอมูลกรณีตัวแปรมากกวา 2 ตัวแปร
x เมื่อมีขอมูลหลายตัวแปรที่ตองการวิเคราะหความสัมพันธ สามารถใช Data Analysis ชวยวิเคราะหได
ดังตอไปนี้
x ไปที่ Tab Data > Data Analysis > Regression จะไดหนาตางตามรูปดานลาง

รูปที่ 9-17 การเลือกใชงาน Regression Analysis
สวนที่ 1 Input เปนสวนของการปอนขอมูลการวิเคราะห
Input หมายถึงเปนตารางขอมูลการใชพลังงาน และตัวแปรที่เกี่ยวของ (ในอดีต) ในรูปของตาราง Excel
ที่จะใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อสรางสมการในการบงชี้สมรรถนะดานพลังงาน (EnPI) ทั้งนี้ถาสามารถใชจํานวน
ขอมูลยิ่งมาก (มากกวา 30 ขอมูล) จะทําใหการวิเคราะหมีความแมนยํามากขึ้นดวย

รูปที่ 9-18 การปอนขอมูลในการวิเคราะห Multiple Linear Regression

9-46

inner 50001new (9)1-50.indd 46

20/7/2560 15:34:26

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

9

สวนที่ 2 Output เปนสวนของการแสดงผลการวิเคราะห

รูปที่ 9-19 การเลือกแสดงผลของการวิเคราะห Multiple Linear Regression
สวนที่ 3 เลือกการแสดงผล Residuals
Residuals คือ คาความคาดเคลื่อน มีการแสดงผลอยู 4 รูปแบบ

รูปที่ 9-20 การเลือกแสดงผลของ Residuals
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คา Y

คา X

รูปที่ 9-21 การวิเคราะห Multiple Linear Regression

รูปที่ 9-22 ผลจากการวิเคราะห Multiple Linear Regression
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จากรูปที่ 9-22 สวนที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาคาของ R Square ควรมีคามากกวา 0.8 และคา P-value
ควรมีคานอยกวา 0.05 (5%) ซึ่งนั้นจะหมายถึงวาตัวแปรเหลานั้นมีนัยสําคัญตอ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช
พลังงาน (Y) ซึ่งในที่นี้จะเห็นไดวา ตัวแปร X2 คือ ปริมาณการผลิต B มีคา P-value เทากับ 0.99 ดังนั้นในการสราง
สมการความสัมพันธดานพลังงาน Y=f (x) จึงไมมีความจําเปนตองนําตัวแปร X2 มาใชในสมการ
ตัวอยางการวิเคราะห Multiple Linear Regression
วิเคราะหโดยใชสูตร Y = A + B1X1 + B2X2 + … + BnXn
Y = A + B1X1 + B3X3
ปริมาณพลังงาน (MJ) = 835714.203 + (2070.957622 x ปริมาณการผลิต A (ตัน))
+ (171478.1831Xอุณหภูมิอากาศภายนอก (oC))

รูปที่ 9-23 การนําสมการที่ไดจากการวิเคราะห Multiple Linear Regression ไปคํานวณหาปริมาณการใช
พลังงานที่เกิดขึ้นในแตละเดือนจากตัวแปรที่เกี่ยวของ 2 ตัวแปร
สําหรับการนําไปใชงานมีความจําเปนตองศึกษาถึงความเหมาะสมในการเลือกรูปแบบของ EnPI ที่สนองตอบ
ตอความแมนยํา และขอจํากัดของตัวแปรที่มีผลตอสมรรถนะดา นพลังงาน (แสดงรายละเอียดไวในหัวขอแนว
ทางการปฏิบัติตามขอกําหนด 4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (Energy Performance Indicators) ของ
บทที่ 4)
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บทที่ 10
การขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
ISO 50001
ในบทนี้จะกลาวถึงความเขาใจเบื้องตนในการขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
และแนวทางในการประเมิ น ระยะเวลาในการตรวจรั บ รองของหน ว ยรั บ รองตามคํ า แนะนํ า ในมาตรฐาน
ISO 50003:2014 โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1 การขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
การขอการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 มีแนวปฏิบัติเชนเดียวกับมาตรฐานการจัดการ
อื่น ๆ โดยหนวยงานที่ใหการรับรองระบบได เราเรียกวา หนวยรับรอง (Certification Body) หรือเรียกโดยยอวา CB
ซึ่งในประเทศไทยมีอยูหลายหนวยงานที่ใหการรับรองได เชน AJA, Bureau Veritas, SGS, MASCI, LRQA, URS,
TUV nord เป น ต น หน วยรั บ รอง (Certification Body) คื อ หน ว ยงานหรือบุ ค คลที่ ส าม ที่ ให บ ริการการตรวจ
ประเมิ น และรั บ รอง (ผ า นการรั บ รองระบบตามข อ กํ า หนด Requirements for Bodies Providing Audit and
Certification of Management System: ISO/IEC 17021) หรือจดทะเบียนเปนไปตามเกณฑที่กําหนดของกิจกรรม
ตาง ๆ เชน หนวยรับรองระบบคุณภาพ หนวยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม หนวยตรวจ หองปฏิบัติการ
หนวยงานใดหรือองคใดจะเปนหนวยรับรองไดตองผานการรับรองระบบงาน (Accreditation) จากหนวยรับรอง
ระบบ (Accreditation Body) หรือเรียกโดยยอวา AB เชน UKAS ของประเทศอังกฤษ หรือ NAC ของประเทศไทย
เปนตน การรับรองระบบ คือ การยอมรับอยางเปนทางการวาหนวยรับรอง (Certification Body) มีความสามารถ
ในการดําเนินการใหการรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เชน การรับรองระบบงานของหนวยรับรองระบบคุณภาพ
(ISO 9001) การรับรองระบบงานของหนวยรับรองระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001) โดยหนวยงานที่ใหการ
รั บ รองระบบต อ งเป น สมาชิ ก ของ IAF (International Accreditation Forum) ซึ่ ง เป น องค ก รที่ ใ ห ก ารรั บ รอง
Accreditation Body จากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ดังแสดงความสัมพันธหนวยรับรอง ในรูปที่ 10-1
IAF : International Accreditation Forum
AB : Accreditation Body (หนวยรับรองระบบ)
CB : Certification Body (หนวยรับรอง)
หนวยงานที่ตองการรับรองระบบ ฯ

รูปที่ 10-1 แผนผังความสัมพันธระหวางหนวยรับรองระบบงานกับหนวยงาน
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สําหรับการขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 นั้น สถานประกอบการที่จัดทํา
มาตรฐานระบบการจั ด การพลั ง งาน ISO 50001 เพื่ อ ขอการรั บ รองต อ งคั ด เลื อ กและว า จ า งหน ว ยรับ รอง (CB)
ที่ ต องการขอการรับรองและกําหนดแผนงานในการตรวจรับรอง โดยการตรวจรับรองจะแบงออกเปน 2 ระยะ
ระยะแรกเปนการตรวจประเมินความพรอมเรียกวา The First Stage Audit โดยผลสรุปจากการตรวจ คือ Ready
หรือ Not Ready ถา Ready สามารถตรวจในระยะที่ 2 ได ซึ่งเรียกวา The Second Stage Audit หรือ Certification
Audit ห รื อ Main Audit แ ต ถ า Not Ready ต อ ง แ ก ไ ข ใ ห แ ล ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น 90 วั น เ ช น เ ดี ย ว กั น กั บ
การตรวจ Main Audit ถาตรวจผานจะไดรับการรับรอง ถาไมผานตองแกไขขอบกพรองนั้นภายใน 90 วัน จึงจะไดรับ
การรับรองฯ หลังจากนั้นจะตองมีการตรวจรายป (Surveillance Audit) โดยรอบของการตรวจเพื่อการขอการรับรอง
ใหม (Recertification) จะเกิดขึ้นทุก ๆ 3 ป กระบวนการในการตรวจรับรองแสดงในรูปที่ 10-2

รูปที่ 10-2 แสดงแผนผังกระบวนการการตรวจเพื่อขอการรับรอง ISO 50001
(ที่มา EnMS Audit/Internal Auditor ISO 50001:2011 by Bureau Veritas)

หมายเหตุ การขอการรับรองระบบฯ จะมี 2 รูปแบบคือ
1) Non-Accredited Certification คื อการให การรับ รองระบบมาตรฐานโดยหน ว ยรับ รอง (CB) ที่ ซึ่ ง
มาตรฐานที่ใหการรับรองยังไมไดผานการตรวจรับรองจากหนวยรับรองระบบ (Accreditation Body)
ซึ่ ง ผู ผ า นการตรวจรับ รองจะได เอกสารรับ รองระบบ (Certificate) จากหน ว ยรับ รองโดยตรง เช น
จาก Bureau Veritas จาก URS หรือ จาก TUV nord เปนตน
2) Accredited Certification คือการใหการรับรองระบบมาตรฐานซึ่งผานการรับรองจากหนวยรับรอง
ระบบ (Accreditation Body) ซึ่ ง ผู ผ า นการตรวจรั บ รองจะได เ อกสารรั บ รองระบบ (Certificate)
จากหนวยรับรอง และ หนวยรับรองระบบรวมกัน เชน จาก Bureau Veritas และ UKAS, MASCI และ
NAC เปนตน ซึ่งขอดีคือมีความนาเชื่อถือมากขึ้น แตยอมมีตนทุนในการขอการรับรองสูงขึ้นเชนกัน
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10.2 การประเมินระยะเวลาในการตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
การตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เพื่อขอการรับรองนั้น หนวยใหการรับรอง
หรือที่เรารูจักกันในนามของ CB (Certify Body) จะคิดราคาคาบริการในการตรวจเพื่อใหการรับรอง ตามจํานวนของ
เวลาในการตรวจสอบ (man-days) โดยแตละ CB อาจจะมีราคาคาบริการตอ man-days มากนอยแตกตางกัน
ออกไปแลวแตองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ แตในสวนของจํานวนระยะเวลาในการตรวจรับรอง (Duration of
EnMS Audits) มี คํ า แนะนํ า ในการประเมิ น จํ า นวนของ man-days ที่ ใ ช ใ นการตรวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลั ง งาน ISO 50001 ไว ใ น Annex A, Duration of EnMS Audits ในมาตรฐาน ISO 50003 Energy
Management Systems- Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Energy
Management Systems เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2014 ซึ่งคาดวา CB ทุกแหงควรจะยึดหลักเกณฑฉบับนี้ในการ
คิดระยะเวลาในการตรวจสอบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 โดยหลักเกณฑดังกลาวมีรายละเอียด
ดังนี้
1.

การประเมินจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการพลังงาน (EnMS Effective Personnel)
จํานวนของบุคคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการพลังงาน ประเมินจากกระบวนการในการตรวจประเมิน
ของผูใหการรับ รองวา ขอบเขตในการตรวจประเมิน ครอบคลุมบุ คลากรในสวนใด โดยการประเมิ น ควร
พิ จ ารณาบุ ค ลากรที่ มี ส ว นเกี่ย วขอ งโดยตรงและส ง ผลต อระบบการจั ด การพลั ง งาน (Who materially
impact the EnMS) ดังนี้
a) ผูบริหารระดับสูง (Top Management)
b) ผูแทนฝายบริหารพลังงาน (EnMR)
c) ทีมจัดการพลังงาน
d) บุคลากรที่รับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งสงผลตอสมรรถนะดานพลังงาน
e) บุคลากรที่รับผิดชอบตอประสิทธิผลของระบบการจัดการพลังงาน
f) บุคลากรที่เกี่ยวของกับ การพัฒนา การปฏิบัติ หรือ การคงรักษาไวของการปรับปรุงสมรรถนะดาน
พลังงาน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายและแผนปฏิบัติการ
g) บุคลากรที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use : SEU)
หมายเหตุ บุ ค ลากรที่ เกี่ย วขอ งกับ ลั ก ษณะการใช พ ลั ง งานที่ มี นัย สํ า คั ญ อาจไม ถูกนั บ รวมเป นบุ ค ลากร
ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการพลังงานไดหากการปฏิบัติงานของเขาไมสงผลตอสมรรถนะดานพลังงาน
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ตองทําความเขาใจบทบาทและผลกระทบในการปฏิบัติงานใหดีกอนที่จะรวมพวกเขาเขาไว
ในจํานวนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการพลังงาน
ตัวอยางที่ 1 โรงงานควบคุม (โรงงานผลิตรถยนต)
บุ ค ลากรที่ เกี่ยวของกับ EnMS เป น บุ ค ลากรที่ มีความเกี่ยวของโดยตรงในการสนับสนุนการใชพลังงาน
ในพื้นที่ลักษณะการใชพลังงานทีม่ ีนัยสําคัญ (Paint System, HVAC System) ทั้งระดับ จัดการ ผูปฏิบัติงาน
พนักงานซอมบํารุงและงานวิศวกรรม ผูรับเหมาที่รับผิดชอบระบบ HVAC และ ทีมจัดการพลังงาน ซึ่งไมควร
รวมถึงพนักงานธุรการ หรือ บุคลากรในสายงานประกอบ
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ตัวอยางที่ 2 อาคารควบคุม (อาคารธุรกิจขนาดใหญ)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ EnMS ของอาคารธุรกิจขนาดใหญ จะเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับระบบ
ปรับอากาศในอาคาร ไดแก ชางซอมบํารุง ฝายวิศวกรรม ดานการบริหารงานติดตั้งและปรับปรุงระบบปรับ
อากาศ ดานการจัดซื้อ และทีมงานจัดการพลังงาน พนักงานอื่นๆ ที่ทํางานในอาคารหรืองานสนับสนุนดาน
ธุรการ ไมควรนับรวมเปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับ EnMS
2.

การประเมินความซับซอนของระบบการจัดการพลังงาน (EnMS complexity)
การประเมินถึงความซับซอนของระบบการจัดการพลังงานมีองคประกอบในการพิจารณา 3 สวนดวยกันคือ
1) ปริมาณการใชพลังงานตอป
2) จํานวนของแหลงของพลังงานที่ใช
3) จํานวนของ SEU
ความซับซอนของระบบการจัดการพลังงานคํานวณจากการถวงน้ําหนัก (Weight) ขององคประกอบทั้ง 3
สวน โดยในการคํานวณมีขอมูลอีก 2 สวนที่ตองพิจารณารวมดวย
a) การถวงน้ําหนัก หรือ ตัวคูณ
b) แฟคเตอรความซับซอน (Complexity Factor)
สมการในการคํานวญความซับซอน (Complexity; C) ดังนี้
C = (FEC x WEC) + (FES x WES) + (FSEU x WSEU)
FEC
FES
FSEU
WEC
WES
WSEU

คือ ปริมาณการใชพลังงานตอป (Complexity Factor จากตารางที่ 10-1)
คือ จํานวนของแหลงพลังงานที่ใช (Complexity Factor จากตารางที่ 10-1)
คือ จํานวนของ SEU (Complexity Factor จากตารางที่ 10-1)
คือ การถวงน้ําหนักของปริมาณการใชพลังงานตอป (Weight Factor จากตารางที่ 10-1)
คือ การถวงน้ําหนักของจํานวนของแหลงพลังงานที่ใช (Weight Factor จากตารางที่ 10-1)
คือ การถวงน้ําหนักของจํานวนของ SEUs (Weight Factor จากตารางที่ 10-1)

ตารางที่ 10-1 แฟคเตอรที่ใชพิจารณาในการคํานวณคาความซับซอน (Complexity)
องคประกอบ
ปริมาณการใชพลังงานตอป
(ลาน MJ)

ถวงน้ําหนัก (Weight)
30%

จํานวนของแหลงพลังงานที่ใช

30%

จํานวนของลักษณะการใชพลังงานที่
มีนัยสําคัญ ( SEUs)

40%

ยานการประเมิน (Range)
≤200 ลาน MJ
200 ลาน MJ ≤2,000 ลาน MJ
2,000 ลาน MJ ≤10,000 ลาน MJ
มากกวา 10,000 ลาน MJ
1-2 energy source
3 energy source
≥ 4 energy source
≤ 5 SEUs
6-10 SEUs
11-15 SEUs
≥ 16 SEUs

Complexity Factor
1.0
1.2
1.4
1.6
1.0
1.2
1.4
1.0
1.2
1.3
1.4

ผูตรวจสอบรับรองระบบ (CB) อาจใชเกณฑเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับนี้ได แตตองจัดทําเปนเอกสารและมีบันทึก
การนําเกณฑนี้ไปใชงาน และตองเก็บรักษาบันทึกไวดวย
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เมื่อสามารถประเมินความซับซอนของระบบการจัดการพลังงานไดแลว ใหนําคาที่คํานวณไดมาบงชี้ระดับ
ความซับซอน ดังแสดงเกณฑไวในตารางที่ 10-2
ตารางที่ 10-2 ระดับของความซับซอนของระบบการจัดการพลังงาน (Level of the EnMS Complexity)
Complexity Value
> 1.35
1.15 to 1.35
< 1.15

3.

Level of the EnMS Complexity
High
Medium
Low

การประเมินระยะเวลาในการตรวจรับรองการจัดการพลังงาน (EnMS Audit Duration)
ระยะเวลาในการตรวจรับรองที่นอยที่สุดประเมินบนพื้นฐานรวมกันของ จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบ
การจัดการพลังงาน (EnMS Effective Personnel) และคาความซับซอน (Complexity) ตารางที่ 10-3
แสดงจํานวนระยะเวลานอยที่สุด (man-days) ในการตรวจรับรองในครั้งแรก (Initial Certification)

ตารางที่ 10-3 จํานวนระยะเวลานอยที่สุด (man-days) ในการตรวจรับรองในครั้งแรก (Initial Certification)
จํานวนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ EnMS
(คน)
1-15
16-25
26-65
66-85
86-175
176-275
276-425
≥ 426

Complexity
Low
Medium
High
3
5
6
4
6
7.5
5.5
7
8.5
6.5
8
9.5
7
9
10
7.5
9.5
10.5
8.5
11
12.5
ในกรณี ที่ จํ า นวนของบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ EnMS มากกว า 425 คน
การประเมินระยะเวลาในการตรวจรับรองควรประเมินตามเกณฑที่แสดง
ในตารางนี้

ตัวอยางที่ 3 การประเมินระยะเวลาในการตรวจรับรองสําหรับ Initial Certification.
บริษัทแหงหนึ่ง CB ไดประเมินวามีบุคลากรที่เกี่ยวของกับ EnMS จํานวน 70 คน โดยบริษัทแหงนี้มีปริมาณ
การใช พ ลั ง งานต อป เท า กับ มี Complexity Factor เท า กับ 1.2 โดยมี น้ํ า หนั ก 30% (ตามตารางที่ 10-1)
มีจํานวนแหลงพลังงานที่ใชคือ 5 แหลง มี Complexity Factor เทากับ 1.4 โดยมีน้ําหนัก 30% (ตามตาราง
ที่ 10-1) และมี จํ า นวน SEUs เท า กั บ 3 SEUs มี Complexity Factor เท า กั บ 1.0 โดยมี น้ํ า หนั ก 40%
(ตามตารางที่ 10-1)
จากสมการ
ดังนั้นในกรณีนี้

C = (FEC x WEC) + (FES x WES) + (FSEU x WSEU)
C = (1.2x0.3) + (1.4 x 0.3) + (1.0 x 0.4)
= 1.18

10-5

inner 50001new (10)1-8.indd 5

20/7/2560 14:48:03

10
1

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ค า Complexity เท า กั บ 1.18 ในตารางที่ 10-2 จะได Level of the EnMS Complexity ในระดั บ
Medium นําคาที่ไดไปประเมินในตารางที่ 10-3 จะพบวาจํานวนระยะเวลา (man-days) นอยที่สุดในการ
ตรวจรับรองในครั้งแรก (Initial Certification) เทากับ 8 man-days
สํ า หรับ การตรวจรายป (Surveillance Audits) และการตรวจรับรองรอบใหม (Recertification Audit)
แสดงการประเมินจํานวนระยะเวลาในการตรวจรับรองในตารางที่ 10-4
ตารางที่ 10-4 จํานวนระยะเวลานอยที่สุด (man-days) ในการตรวจรายป (Surveillance Audits) และการ
ตรวจรับรองรอบใหม (Recertification Audit)
จํานวนของ
บุคลากรที่
เกี่ยวของกับ
EnMS
1-15
16-25
26-65
66-85
86-175
176-275
276-425
≥ 426

Complexity
Low
Medium
High
Surveillance Recertification Surveillance Recertification Surveillance Recertification
1
2
2
3
2
4
1.5
3
2
4
2.5
5
2
4
2.5
5
3
6
2
5
3
5.5
3
7
2
5
3
6
3
7
2.5
5
3.5
6.5
3.6
8
3
6
3.5
7
4
9
ในกรณีที่จํานวนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ EnMS มากกวา 425 คน การประเมินระยะวลาในการตรวจ
รับรองควรประเมินตามเกณฑที่แสดงในตารางนี้

จากวิธีการที่กลาวแลวขางตนนั้นเปนแนวทางที่ใชในการประเมินหลักของระยะเวลาการตรวจรับรองระบบ
การจั ด การพลั ง งานของผู ใ ห ก ารรั บ รองระบบ (CB) ทั้ ง การตรวจสอบรั บ รองในช ว งแรก (Initial
Certification) การตรวจรายป (Surveillance Audits) และการตรวจรับรองรอบใหม (Recertification
Audit)
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ระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
4.1 ขอบขายและขอบเขตของการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
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หนาที่
3/12

คูมือการจัดการพลังงาน
1. ขอมูลของบริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด
บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2549 โดยดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต
(พลาสติก) ใหกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ
บริษัทฯ มีสํานักงานและมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 120/251 ถนนสุขุมวิท อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปจจุบัน
มีพนักงาน 980 คน ทุนจดทะเบียน 1,500 ลานบาท
ภารกิจ (MISSION) ของบริษทั ฯ
บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด มีความมุงมั่นที่จะผลิตผลิตชิ้นสวนยานยนตคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองตอความ
ต อ งการของลู ก ค า ตลอดจนให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและการปรั บ ปรุ ง สมรรถนะพลั ง งาน
อยางตอเนื่องเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ
2. แผนผังโครงสรางองคกร
บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด ไดกําหนดแผนผังโครงสรางองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
ไวดังนี้

กรรมการผูจดั การ
คณะกรรมการทบทวนฝายบริหาร

EnMR
ผูจัดการโรงงาน

ฝายธุรการ

ฝายผลิต

ฝายวิศวกรรม

ฝายประกันคุณภาพ

รูปที่ 1 แผนผังโครงสรางการบริหารของบริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
4/12

คูมือการจัดการพลังงาน
3. ผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑของบริษทั ฯ ไดแก ชิน้ สวนกันชนหนา และคอนโซล คุณภาพสูง
4. ระบบการจัดการพลังงานของบริษัท
4.1 ขอบขายและขอบเขตของการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน
บริ ษั ท ส ง เสริ ม ISO 50001 จํ า กั ด ได ยึ ด แนวทางการจั ด ทํ า ระบบการจั ด การพลั ง งานตามมาตรฐาน
ISO 50001 : 2011 โดยมีขอบขาย (Scope) คือ ชิ้นสวนกันชนหนา และคอนโซล และมีขอบเขต (Boundary)
การจัดทําระบบฯทั้งในสวนของสํานักงานและโรงงานซึ่งตั้งอยู เลขที่ 120/251 ถนนสุขุมวิท อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
รูปแบบของระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ซึ่งบริษัทฯ ไดนํามาเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ แสดงไดดังนี้

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

นโยบายดานพลังงาน
การวางแผนดานพลังงาน

การทบทวนของ
ฝายบริหาร

การนําไปปฏิบัติ
และการดําเนินงาน

การตรวจสอบ

การตรวจประเมิน
ภายใน

การเฝาติดตาม
ตรวจวัดและวิเคราะห

ความไมสอดคลอง, การแกไข,
การปฏิบัติการแกไขและปองกัน

รูปที่ 2 รูปแบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ก

หนาที่
5/12

คูมือการจัดการพลังงาน

4.1 ขอกําหนดทั่วไป
ของ EnMS
4.2 ความรับผิดชอบ
ของฝายบริหาร
4.3 นโยบาย
พลังงาน
4.4 การวางแผนดาน
พลังงาน
4.5 การนําไปปฏิบัติ
และการดําเนินงาน

4.6 การตรวจสอบ

4.7 การทบทวนของฝายบริหาร

รูปที่ 3 ปฏิสัมพันธของระบบการจัดการพลังงานและกระบวนการผลิต
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
6/12

คูมือการจัดการพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางขอกําหนด ISO 50001:2011 กับหนวยงานตางๆ
ขอกําหนด ISO 50001:2011
4.1 ขอกําหนดทั่วไป
4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
4.2.1 บททั่วไป
4.2.2 บทบาท, ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
4.3 นโยบายดานพลังงาน
4.4 การวางแผนดานพลังงาน
4.4.1 ทั่วไป
4.4.2 กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
4.4.3 การทบทวนดานพลังงาน
4.4.4 เสนฐานพลังงาน
4.4.5 ดัชนีวัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPI)
4.4.6 วัตถุประสงค, เปาหมาย และแผนปฏิบัติ
4.5 การนําไปปฏิบัตแิ ละการดําเนินงาน
4.5.1 ทั่วไป
4.5.2 ความสามารถ, การฝกอบรม และความ
ตระหนัก
4.5.3 การสื่อสาร
4.5.4 การจัดทําเอกสาร
4.5.5 การความคุมการปฏิบัติงาน
4.5.6 การออกแบบ
4.5.7 การจัดซื้อบริการดานพลังงาน, ผลิตภัณฑ,
อุปกรณและพลังงาน
4.6 การตรวจสอบ
4.6.1 การเฝาติดตาม, การตรวจวัด และการ
วิเคราะห
4.6.2 การประเมินความสอดคลองกับกฏหมาย
และขอกําหนดอื่น ๆ
4.6.3 การตรวจติดตามภายในระบบการจัดก
การพลังงาน
4.6.4 ความไมสอดคลอง, การแกไข และการ
ปฏิบัติการปองกัน
4.6.5 การควบคุมบันทึก
4.7 การทบทวนของฝายบริหาร
4.7.1 เรื่องทั่วไป
4.7.2 ประเด็นนําเขาในการทบทวนของฝาย
บริหาร
4.7.3 ผลที่ไดจากการทบทวนของฝายบริหาร
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ก

หนาที่
7/12

คูมือการจัดการพลังงาน
4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
บริษัทฯ ไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการฝายบริหาร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการจัดการพลังงานดังนี้
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป
Energy Management Representative
ผูจัดการฝายธุรการ
ผูจัดการฝายผลิต
ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ
ผูจัดการฝายวิศวกรรม
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

เปน ประธานคณะกรรมการ
เปน รองประธานคณะกรรมการ
เปน กรรมการ
เปน กรรมการ
เปน กรรมการ
เปน กรรมการ
เปน กรรมการ
เปน กรรมการและเลขานุการ

โดยบริษั ทฯได แต งตั้งให คุ ณ สากล พลั งงานไทย เป น Energy Management Representative (EnMR)
ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. จัดทําระบบการจัดการพลังงาน ดําเนินการใหมีการปฏิบัติ ดํารงรักษาไวและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ตามที่กําหนดในมาตรฐานสากล
2. กําหนดตัวบุคคลและกําหนดอํานาจหนาที่ในระดับบริหารที่เหมาะสม เพื่อทํางานรวมกับ EnMR
ในการสนับสนุนกิจกรรมในระบบการจัดการพลังงาน
3. รายงานสมรรถนะดานพลังงานตอผูบริหารระดับสูง
4. รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการพลังงานตอผูบริหารระดับสูง
5. ทํ า ให มั่ น ใจว าการวางแผนกิจ กรรมด านการจั ดการพลัง งานไดถูกออกแบบให ส นับสนุนนโยบาย
ดานพลังงานขององคกร
6. กํ า หนดและสื่ อ สารให ผู เ กี่ ย วข อ งรั บ ทราบถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ อํ า นาจหน า ที่ เ พื่ อ ทํ า ให ร ะบบ
การจัดการพลังงานเกิดประสิทธิผล
7. กําหนดเกณฑหรือวิธีการที่จําเปนเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทั้งการปฏิบัติงานและการควบคุมในระบบ
การจัดการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล
8. ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ในองค ก รมี ค วามตระหนั ก ถึ ง นโยบายพลั ง งานและวั ต ถุ ป ระสงค
ดานพลังงาน
4.3 นโยบายพลังงาน
บริ ษั ท ส ง เสริ ม ISO 50001 จํ า กั ด เป น ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต (พลาสติ ก ) ถื อ ว า การจั ด การพลั ง งาน
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ผูบริหารทุกระดับตองใหการสนับสนุนและถือเปนความรับผิดชอบโดยตรง
จึงขอประกาศนโยบายพลังงานดังนี้
1. บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายลดการใชพลังงานลง 20 %
ภายในป 2570 จากระดับการใชพลังงานในปจจุบัน
2. บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนดานทรัพยากรที่จําเปน และขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอเพื่อให บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน และดํารงรักษาระบบการจัดการพลังงานไว
ภาคผนวก ก. ตัวอยาง “คูมือการจัดการพลังงาน”
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
8/12

คูมือการจัดการพลังงาน
3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการ
ใชพลังงาน และประสิทธิภาพการใชพลังงาน
4. บริษัทฯ จะกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แผนปฏิบัติดานการอนุรักษพลังงาน และมีการทบทวน
ประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอทุก ๆ ป
5. บริษัทฯ จะสนับสนุน การออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณการผลิต และบริการอื่น ๆ
ที่จําเปน เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน
ผู บ ริหารสู ง สุ ด จะทํ า การทบทวนนโยบายพลั ง งานเป น ประจํ า ทุ กป และเผยแพรให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
ในองคกร ตลอดจนบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานใหกับองคกรรับทราบ เพื่อใหเขาใจ ยึดถือปฏิบัติและรักษานโยบาย
พลังงานนี้ไว อยูเสมอ
4.4 การวางแผนดานพลังงาน
บริษัทฯไดดําเนินการวางแผนดานพลังงานและจัดทํา เอกสารของกระบวนการวางแผนดานพลังงานไว
อยางชัดเจน โดยการวางแผนดานพลังงานจะต องสอดคล องกับนโยบายพลัง งานและนําไปสู กิจกรรมการ
ปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานอยางตอเนื่อง
ซึ่ ง การวางแผนด า นพลั ง งานนี้ จ ะรวมถึ ง การทบทวนกิ จ กรรมขององค ก รที่ มี ผ ลกระทบต อ สมรรถนะ
ดานพลังงาน

ก.1-8

inner 50001new

( )1-12.indd 8

ภาคผนวก ก. ตัวอยาง “คูมือการจัดการพลังงาน”

20/7/2560 14:50:23

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ก

หนาที่
9/12

คูมือการจัดการพลังงาน
กระบวนการวางแผนดานพลังงาน (Energy Planning Process)
การทบทวนดานพลังงาน

Inputs ในการวางแผน

Outputs ของการวางแผน

A.วิเคราะหลักษณะการใช
และปริมาณการใชพลังงาน

ลักษณะการใชพลังงาน
ในอดีตและปจจุบัน

B.ชี้บงพื้นที่ของลักษณะการใช
และปริมาณการใชพลังงาน
ที่มนี ัยสําคัญ (Significant
Energy Use & Consumption)

• ตัวแปรที่มผี ลกระทบ

ตอการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ

• สมรรถนะดานพลังงาน

x
x
x
x
x
x

SEUs
ขอมูลฐานพลังงาน
EnPIs
วัตถุประสงค
เปาหมาย
แผนปฏิบัติ

C.ชี้บงโอกาสในการปรับปรุง
สมรรถนะดานพลังงาน

รูปที่ 4 แสดงกระบวนการการวางแผนดานพลังงาน
การวางแผนดานพลังงานของบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาถึงกฎหมายและขอกํา หนดอื่น ๆ ดานพลังงาน
ที่เกี่ยวของ การทบทวนดานพลังงาน การจัดทําขอมูลฐานพลังงาน การกําหนดตัวชี้สมรรถนะดานพลังงาน การ
กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน
ปจจุบันบริษัทฯไดมีลักษณะและประเภทการใชพลังงาน (Energy Use) ในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
พลังงานไฟฟา
x แผนกฉีดพลาสติก
x ระบบทําความเย็น
x แผนกบดเม็ดพลาสติก
x แผนกอบเม็ดพลาสติก
x แผนกชุบพลาสติก
x ระบบบําบัดอากาศ
x หองพนสี
x ระบบอากาศอัด
x แผนก CNC
ภาคผนวก ก. ตัวอยาง “คูมือการจัดการพลังงาน”
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
10/12

คูมือการจัดการพลังงาน
x ระบบปรับอากาศสํานักงาน
x ระบบแสงสวาง
พลังงานความรอน
x ผลิตไอน้าํ 1
x ผลิตไอน้าํ 2
x หองอบสี 1
x หองอบสี 2
x การขนสงภายใน
โดยลักษณะการใชพลังงานที่มีนยั สําคัญของบริษัทฯ คือการใชพลังงานไฟฟาและความรอนในกระบวนการ
ของการผลิตและระบบสนับสนุน ดังนี้
o แผนกฉีดพลาสติก
o ระบบทําความเย็น
o ระบบอากาศอัด
o แผนกบดเม็ดพลาสติก
o แผนกอบเม็ดพลาสติก
o แผนกชุบพลาสติก
o ผลิตไอน้าํ
o หองอบสี
4.5 การนําไปปฏิบตั ิและการดําเนินงาน
บริษัทฯ ไดมีการนําแผนปฏิบัติและผลที่ไดจากกระบวนการวางแผนไปใชในดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล
โดยมีการฝกอบรมให กับบุ คลากรที่ทํางานใหองคกรหรือในนามขององค กร การสื่อสาร การจัดทําเอกสาร
การควบคุมดานปฏิบตั ิการ การออกแบบ การจัดซื้อบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงาน ซึ่งจะ
พิจารณาปฏิบัติและดําเนินการในสวนที่มีผลกระทบตอลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญและเกี่ยวของกับ
ระบบการจัดการพลังงานเปนหลัก
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ก

หนาที่
11/12

คูมือการจัดการพลังงาน
เอกสารระเบียบปฏิบตั ิงาน (Procedure) ในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
ระเบียบปฏิบตั ิงาน (Procedure)
การควบคุมเอกสาร
การควบคุมบันทึก
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
การวางแผนและทบทวนดานพลังงาน
การฝกอบรมความรูในการปฏิบตั ิงาน
การสื่อสาร
การควบคุมดานปฏิบัติการ
การออกแบบ
การจัดซื้อดานพลังงาน
การเฝาระวัง การตรวจวัดและการวิเคราะห
การสอบเทียบเครื่องมือวัด
การตรวจประเมินภายใน
การปฏิบัติการแกไขและปฏิบัตกิ ารปองกัน
การทบทวนของการบริหาร

รหัสเอกสาร
PM-MR-001
PM-MR-002
PM-MR-003
PM-MR-004
PM-HR-001
PM-MR-005
PM-MR-006
PM-EN-001
PM-PC-001
PM-MR-007
PM-EN-002
PM-MR-008
PM-MR-009
PM-MR-010

ขอกําหนด ISO 50001 ที่เกี่ยวของ
4.5.4.2
4.6.5
4.4.2, 4.6.2
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
4.5.2
4.5.3
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6.1
4.6.1
4.6.3
4.6.4
4.7

4.6 การตรวจสอบ
บริษัทฯไดทําการตรวจสอบการดําเนินงานตางๆในระบบการจัดการพลังงาน โดย
1) มีการกําหนดแผนการเฝาระวัง การวัด และการวิเคราะหคุณลักษณะที่สาํ คัญทางดานพลังงานเปนตาม
ชวงเวลาที่เหมาะสม ไดแก
x
x
x
x
x

ลักษณะการใชพลังงานที่มนี ัยสําคัญและผลอื่น ๆ ของการทบทวนดานพลังงาน
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน
การประเมินปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกับที่คาดการณไว

เครื่องมือที่ใชในการเฝาระวัง, การวัด และการวิเคราะหคุณลักษณะที่สาํ คัญทางดานพลังงานจะไดรับ
การสอบเทียบตามแผนที่กําหนด
2) การประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆดานพลังงานทุก 3 เดือน
3) การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
4) การปฏิบัติการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติการปองกันขอบกพรองที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที่
EnM-MR-001
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
12/12

คูมือการจัดการพลังงาน
บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดอายุ ก ารจั ด เก็ บ บั น ทึ ก ต า ง ๆ ในระบบการจั ด การพลั ง งานไว ต ามความเหมาะสม
และมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บอยางชัดเจน
4.7 การทบทวนการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดจะทําการทบทวนระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวา
ระบบการจัดการพลังงานดําเนินไปอยางตอเนื่องเหมะสม, มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งบันทึกการ
ทบทวนของฝายบริหารจะถูกเก็บรักษาไว
ประเด็นนําเขาในการทบทวนการบริหารจะครอบคลุมในเรื่อง
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ติดตามการดําเนินการตาง ๆ จากการทบทวนฯครั้งที่ผา นมา
ทบทวนนโยบายพลังงาน
ทบทวนสมรรถนะดานพลังงานและตัวชี้วดั (EnPIs) ที่เกี่ยวของ
ผลการประเมินความสอดคลองกับกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
องคกร
ความคืบหนาของวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน
ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
สถานะของการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบตั ิการปองกัน
สมรรถนะดานพลังงานที่คาดการณไวสําหรับชวงเวลาถัดไป
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ผลที่ไดจากการทบทวนการบริหารจะครอบคลุมในเรื่องการตัดสินใจหรือการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
1)
2)
3)
4)

การเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะดานพลังงานของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือองคประกอบอื่น ๆ ของระบบการจัดการพลังงานซึ่ง
สอดคลองกับมุงมั่นในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5) การเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรทรัพยากร
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ข

ภาคผนวก ข.1 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
หมายเลขเอกสาร PM-MR-003
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011

ภาคผนวก ข.1 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ”
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ข

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-MR-003

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2016

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
1. วัตถุประสงค
เพื่อเปนระบบงานในการคนหา รวบรวมกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ เรื่องของลักษณะการใช
พลังงาน ปริมาณการใชพลังงานและประสิทธิภาพดานพลังงานไดอยางครบถวน รวมถึงการประเมินความ
สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ตามชวงเวลาที่กําหนด
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอ 4.4.2 ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
ขอ 4.6.2 การประเมินความสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
3 ขอบเขต
ครอบคลุมการดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกฎหมายหรือขอกําหนด
อื่น ๆ เรื่องของลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงานและประสิทธิภาพดานพลังงาน
4 คําจํากัดความ
กฎหมายในระเบียบปฏิบัติงานนี้ ไดแก พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงานและประสิทธิภาพดานพลังงาน
5. ระเบียบปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : EnMR
1.1 รับ หรือจั ด หากฎหมายและขอกํา หนดอื่ น ๆ ด า นลั ก ษณะการใช พ ลั งงาน ปริม าณการใช พ ลั ง งานและ
ประสิทธิภาพดานพลังงาน โดยการไดมาซึ่งกฎหมายจะใชวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้ตามความเหมาะสม
- สมัครเปนสมาชิกของสํานักงานพระราชกิจจานุเบกษา
- เขาคนหาจาก Internet
- หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
- บริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน ผูสงมอบ ลูกคา หรือที่ปรึกษาดานพลังงาน
1.2 ดํ า เนิ น การพิ จ ารณากฎหมายและขอกํา หนดอื่ น ๆ ว า เกี่ย วขอ งกับ ระบบการจั ด การพลั ง งาน และมี
ผลกระทบต อสมรรถนะพลั ง งานขององคกร หรือมี ผ ลบั ง คั บ ต อองคกรหรือไม ซึ่ ง หากไม เกี่ย วของไม
จําเปนตองนําไปขึ้นทะเบียน
1.3 หากเกี่ยวของกับบริษัท ใหพิจารณารายละเอียด ทําการวิเคราะหสวนที่เกี่ยวของ และสรุปประเด็นที่สําคัญ
ที่จะตองปฏิบัติรวมทั้งคามาตรฐานที่ตองปฏิบัติตามขอกฎหมายหรือขอกําหนดนั้น ๆ ในแบบฟอรมทะเบียน
ขอกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน (FM-MR-005)
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ DC
2.1 เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร (DC) นําเอกสารกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ เขาสูระบบการควบคุมเอกสารตาม
ระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมเอกสาร (PM-MR-001)
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : EnMR และหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.1 EnMR ชี้แจงกฎหมายและขอกําหนดใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2 กรณีที่พบวาจําเปนตองมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงการปฏิ บั ติ ง านตามที่ ก ฎหมายหรื อ ข อ กํ า หนดระบุ รวมทั้ ง แก ไ ขเอกสาร
การปฏิบัติงานในระบบการจัดการพลังงานถาจําเปน
ข.1-2
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-MR-003

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2016

ข

หนาที่
3/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 4 ผูรับผิดชอบ : EnMR
4.1 ดํ า เนิ น การทบทวนความทั น สมั ย ของกฎหมายและข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ทุ ก 1 เดื อ น รวมทั้ ง ประเมิ น
ความสอดคลองของการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ทุก 3 เดือน โดยบันทึกผล
ในชองผลการประเมินความสอดคลองและลงชื่อผูประเมินพรอมวันที่ในแบบฟอรมทะเบียนขอกฎหมาย
และขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน (FM-MR-005)
4.2 หากผลการประเมิ น พบว า ไม ส อดคล อ ง ตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านการปฏิ บั ติ ก ารแก ไ ขและการปฏิ บั ติ
การปองกัน (PM-MR-009)
4.3 หากจํ า เป นต อ งมีการแกไขทะเบียนขอกฎหมาย EnMR จะต อ งดํ าเนิ นการแกไขทะเบียนกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน (FM-MR-005) ใหทันสมัยดวย
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
ทะเบียนขอกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน
(FM-MR-005)
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ลําดับ

ประเด็นสําคัญ

4. (ม.21) ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และจํานวน
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ.2552
5. (ม.19) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร
และมาตรฐาน หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารในการออกแบบอาคาร
เพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552
6. ใหมีการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานกอนสงรายงาน
การจั ด การพลั ง งานให พพ.โดยผู ต รวจสอบรั บ รองคุ ณ สมบั ติ
ตามกฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

พระราชบั ญ ญั ติ การส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ 1. หมวด 1 การอนุรักษพลังงานในโรงงาน
พลังงาน พ.ศ.2535
2. หมวด 3 การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ และสงเสริม
การใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พระราชบั ญ ญั ติ การส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ 1. ประกาศยกเลิ ก และใช แ ทนข อ ความต า งๆ ในพระราชบั ญ ญั ติ
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (ฉบับแกไข
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (บางมาตรา)
เพิ่มเติม)
2. (ม.9) กํ า หนดให เ จ า ของโรงงานควบคุ ม ต อ งกํ า หนดมาตรฐาน
หลักเกณฑและวิธีการจัดการพลังงาน และกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงานประจําโรงงาน
3. (ม.21) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ชื่อกฎหมาย

ผูประเมินและ
วันที่ประเมิน

ผลการประเมินความสอดคลอง
ครั้งที่ 1/2560

ภาคผนวก ข.2 ตัวอยาง “ทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน”

FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/2017

คูมือพัฒนาและสงเสริม
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)
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กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติ หนาที่ และ
จํานวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ.
2552

กฎกระทรวง เรื่ อ ง กํ า หนดประเภท หรื อ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ
และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2552

ประกาศกระทรวงพลั งงาน เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ในกรณีการกอสรางอาคารสวนสํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 2000 ตร.ม.ขึ้นไป
และวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแตละ ตองใหผอู อกแบบคํานวณการออกแบบอาคารแตละระบบตามประกาศฯ
ระบบการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร และ
การใช พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นในระบบต า งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552

6

7

2. ดํ า เนิ น การประเมิ น ศั ก ยภาพการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานตามประกาศ
กระทรวงพลั ง งาน เรื่ อ งหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น ก าร
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552
1. แต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นพลั ง งานที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามกฎกระทรวง
(จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลัง งานอยา งน อย 1 คน สําหรับโรงงาน
หมอแปลงต่ํากวา 3,000 กิโลวัตต หรือ 3,530 กิโลโวลตแอมแปรหรือ
ใชพลังงานไฟฟาใน 1 ป ต่ํากวา 60 ลานเมกะจูล)
2. ผูรับผิดชอบดานพลังงานปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารดังตอไปนี้หากมีขนาดพื้นที่รวมกันทุก
ชั้ น ในหลั ง เดี ย วกั น ตั้ ง แต 2,000 ตร.ม.ขึ้ น ไป ต อ งมี ก ารออกแบบเพื่ อ
การอนุรักษพลังงาน เฉพาะสวนสํานักงาน

พระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดโรงงานควบคุ ม โรงงานที่อยูภายใตบานเลขที่เดียวกัน มีหมอแปลงรวมกันเกิน 1175 KVA,
พ.ศ.2540
มิเตอร 1000 KW หรือการใชพลังงานรวมเกิ น 20 ลานเมกะจูลถือวาเปน
โรงงานควบคุม
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 1. จั ด ทํ า ระบบการจั ด การพลั ง งานตามกฎหมายกํ า หนด 8 ขั้ น ตอน
และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ชื่อกฎหมาย

5

4

3

ลําดับ

ผูประเมินและ
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ผลการประเมินความสอดคลอง
ครั้งที่ 1/2560
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1. จัดใหมีการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 3 ระดับ : ระดับ
องคกร , ระดับผลิตภัณฑหรือบริการ, ระดับอุปกรณ
2. จัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ฝกอบรมและจัดกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเผยแพรแผนฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงานใหทราบโดยทั่วถึงกัน
3. ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานและแผนฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
4. ตรวจสอบและวิ เคราะหผลการดํา เนิ น งานตามแผนงานอย า งนอย
สามเดือนตอครั้ง
5. สรุปผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน, ผลการตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน และสรุปผลการดําเนินการ
ของหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมและกิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
พลังงาน
6. แตงตั้งผูตรวจติดตามและประเมินที่มีความรูและเปนอิสระเพื่อตรวจ
ติดตามและประเมินการจัดการพลังงานอยางนอย ปละ 1 ครั้ง
7. ทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

กําหนดแบบการรับรองผลงานดานการอนุรักษพลังงาน (โรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม ตามแบบ บพช.2 , ที่มิใชโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม ตามแบบ บพช. 3)

แจงการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงานตออธิบดีตามจํานวนคุณสมบัติ
และระยะเวลาตามที่กําหนด ตามแบบ บพช.1

ประกาศกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน เรื่ อ ง แบบการแต ง ตั้ ง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
ประกาศกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
อนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน เรื่ อ ง แบบการรั บ รอง
ผลงานด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานข อง
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การจั ด การพลั ง งานใน
โรงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม พ.ศ.
2552
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ชื่อกฎหมาย

ลําดับ

ผูประเมินและ
วันที่ประเมิน

ผลการประเมินความสอดคลอง
ครั้งที่ 1/2560

FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/2017
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8. จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฯ โดยผูตรวจสอบ
และรับรอง และสงรายงานการตรวจสอบ (เอกสารตนฉบับพรอมแผน
ซีดีไฟลอิเลคทรอนิกส) ใหกับอธิบดีภายในเดือนมีนาคม ของปถัดไป
กฎกระทรวงกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู รั บ ใช เ ป น เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กผู ต รวจสอบรั บ รองการจั ด การพลั ง งาน
ใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ใหเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนด
การขอรั บ ใบอนุ ญ าตและการอนุ ญ าต
ตรวจสอบและรั บ รองการจั ด การพลังงาน
พ.ศ.2555
ประกาศกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ กํ า หนดให ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น การตรวจสอบและรั บ รอง
อนุรักษพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภท การจัดการพลังงานใหกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในรอบป 2558
และขนาดโรงงานควบคุมที่ผูไดรับใบอนุญาต เฉพาะในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนดังตอไปนี้
ดํ า เนิ น การตรวจสอบและรั บ รองการจั ด 1. โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน
การพลังงานในรอบป 2558
ให ใ ช เ ครื่ อ งวั ด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ด เดี ย ว
หรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต 3,000 กิโลวัตตหรือ 3,530 กิโล
โวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ
2. โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทีใ่ ชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน
จากไอน้ํ า หรื อ พลั ง งานสิ้ น เปลื อ งอื่ น จากผู จํา หนา ยพลั ง งาน
หรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคมของปที่ผา นมา มีป ริ ม าณพลั ง งาน
ทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟา ตั้งแต 60 ลานเมกะจูลขึน้ ไป
ประกาศกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ กํ า หนดให ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตดํ า เนิ น การตรวจสอบและรั บ รอง
อนุรักษพลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภท การจัดการพลังงานใหกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในรอบป 2559
และขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เฉพาะในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนดังตอไปนี้
ที่ผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการตรวจสอบและ

ชื่อกฎหมาย

ผูประเมินและ
วันที่ประเมิน

ผลการประเมินความสอดคลอง
ครั้งที่ 1/2560

FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/2017

ข
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ภาคผนวก ข.2 ตัวอยาง “ทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานพลังงาน”

20/7/2560 14:54:23

ลําดับ

inner 50001new

( 2)1-5.indd 5

ประเด็นสําคัญ

รั บ รองการจั ด การจั ด การพลัง านในรอบป 1. โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงาน
2559
ให ใ ช เ ครื่ อ งวั ด ไฟฟ า หรื อ ให ติ ด ตั้ ง หม อ แปลงไฟฟ า ชุ ด เดี ย ว
หรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต 2,000 กิโลวัตตหรือ 2,350 กิโล
โวลตแอมแปรขึ้นไป หรือ
2. โรงงานควคุมหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน
จากไอน้ํ า หรื อ พลั ง งานสิ้ น เปลื อ งอื่ น จากผู จํ า หน า ยพลั ง งาน
หรือของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคมของปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟา ตั้งแต 40 ลานเมกะจูลขึ้นไป

ชื่อกฎหมาย

ผูประเมินและ
วันที่ประเมิน

ผลการประเมินความสอดคลอง
ครั้งที่ 1/2560

FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/2017
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บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การวางแผนและทบทวนดานพลังงาน
หมายเลขเอกสาร PM-MR-004
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-MR-004

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2016

หนาที่
2/6

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบและแนวปฏิบัติในการทบทวนดานพลังงาน การจัดทํา ขอมูลฐานพลังงาน การกําหนดตัวชี้วัด
สมรรถนะดานพลังงาน ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.4.1 ขอกําหนดทั่วไป
ขอที่ 4.4.2 ขอกําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
ขอที่ 4.4.3 การทบทวนดานพลังงาน
ขอที่ 4.4.4 ขอมูลฐานพลังงาน
ขอที่ 4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน
ขอที่ 4.4.6 วัตถุประสงคดานพลังงาน เปาหมายดานพลังงาน และแผนปฏิบัติดานการจัดการพลังงาน
3. ขอบเขต
ครอบคลุ ม กิจกรรม กระบวนการปฏิ บั ติ ง านทั้ง หมดของบริษั ท ฯที่ เกี่ย วขอ งกับ การลั กษณะการใช พลังงาน
ปริมาณการใชพลังงานและประสิทธิภาพดานพลังงาน โดยการทบทวนดานพลังงานนี้จะกระทําอยางนอย ปละ 1
ครั้ง หรือกระทําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) เครื่องมือ ระบบ
หรือกระบวนการซึ่งสงผลตอนัยสําคัญในการใชพลังงาน
4. คําจํากัดความ

4.1 การทบทวนพลังงาน (Energy Review) หมายถึง การพิจารณาสมรรถนะดานพลังงานขององคกร
โดยใชขอมูลและขาวสารเพื่อนําไปสูการชี้บงโอกาสในการปรับปรุง
4.2 ลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use) หมายถึง ลักษณะหรือชนิดของการใชพลังงาน เชน ระบบปรับ
อากาศ แสงสวาง การให ความรอนการทําความเย็น การผลิ ตไอน้ํา การขนส ง กระบวนการ หรือ
สายการผลิต
4.3 ปริมาณการใชพลังงาน (Energy Consumption) หมายถึง ปริมาณของพลังงานที่ใช
4.4 ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use: SEU) หมายถึง Energy Use ที่สงผล
ให เ กิ ด ปริ ม าณการใช พ ลั ง งานมาก และ/หรื อ สามารถนํ า มาพิ จ ารณาถึ ง แนวโน ม การปรั บ ปรุ ง
สมรรถนะดานพลังงาน
4.5 ตัวแปรที่เกี่ยวของ (Relevant Variables) หมายถึง ปจจัยที่สามารถแสดงคาหรือวัดคาไดที่สงผลตอ
สมรรถนะดานพลังงานโดยปจจัยดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงบอย ๆ (Routinely Change)
4.6 ขอมูลฐานดานพลังงาน (Energy Baselines) ปริมาณเชิงอางอิงเพื่อใชเปนฐานในการเปรียบเทียบ
สมรรถนะดานพลังงาน
4.7 ตั ว ชี้ วั ด สมรรถด า นพลั ง งาน (Energy Performance Indicators) ค า เชิ ง ปริ ม าณหรื อ ผลการวั ด
สมรรถนะดานพลังงานตามที่องคกรกําหนดไว

5. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนดานพลังงาน ผูรับผิดชอบ : EnMR และทีมจัดการพลังงาน
1.1 ทําการชี้บงแหลงพลังงานที่บริษัทใชอยูในปจจุบัน แยกเปนพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน รวมถึงพลังงาน
ทดแทน (ถามี) โดยระบุแหลงที่ซื้อและการนําไปใชในระบบตาง ๆ ของบริษัท
หมายเหตุ : อาจชี้บงรายละเอียดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเชน หมายเลขผูใชไฟฟา หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา
ประเภทผูใชไฟฟา ประเภทการคิดอัตราคาไฟฟา ขนาดหมอแปลงไฟฟา ฯลฯ บันทึกลงในแบบฟอรม FM-01
ชี้บงแหลงพลังงาน
1.2 รวบรวมขอมูลลักษณะและปริมาณการใชพลังงานในอดีตและปจจุบันขององคกร (อยางนอยตองรวบรวม
ขอมูลยอนหลัง 1 ป) โดยควรทําเปนตารางขอมูลปริมาณการใชพลังงานแตละประเภท ไดแก พลังงานไฟฟา
ข.3-2
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ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน
และพลังงานความรอน (เชน NGV LPG ฯลฯ) แยกเปนรายเดือนบันทึกลงในแบบฟอรม FM-02 ขอมูลแสดง
ปริมาณพลังงาน
1.3 จัดทําตารางขอมูลแสดงปริมาณผลผลิต และปริมาณการใชพลังงานแตละประเภทในแตละเดือน (อยางนอย
ควรมีขอมูลยอนหลัง 1 ป) บันทึกลงในแบบฟอรม FM-03 ขอมูลแสดงปริมาณการผลิตและพลังงาน
1.4 นําขอมูลของปที่ผานมาตามขอ 1.3 มาจัดทําเสนกราฟแสดงความสัม พันธระหวางปริมาณผลผลิ ต และ
ปริมาณการใชพลังงานแตละประเภท (Linear Regression) รวมทั้งหาสมการของความสัมพันธดังกลาว
โดยแยกทําเปนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิตและปริมาณการใชพลังงานไฟฟา พลังงาน
ความรอน และพลังงานรวม และบันทึกลงในแบบฟอรม FM-04 สมการพลังงาน
หมายเหตุ : หรืออาจพิจารณาทําแยกตามชนิดของผลิตภัณฑตามความเหมาะสม
1.5 ทําการแจกแจงลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use) ของบริษัทแยกเปนระบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม
เชน กระบวนการผลิต ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง ระบบผลิตไอน้ํา ระบบขนสงผลิตภัณฑ ฯลฯ
1.6 เก็บขอมูลจากการตรวจวัดหรือประเมินปริมาณการใชพลังงานในปที่ผานมาของลักษณะการใชพลังงาน
แตละประเภทตามขอ 1.5 (ทั้งพลังงานไฟฟาและความรอน)
1.7 นําขอมูลที่ไดในขอ 1.6 มาจัดทํากราฟวงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงาน โดยอาจแยก เปนกราฟ
วงกลมแสดงสัดสวนปริมาณการใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน และพลังงานรวม และบันทึกลงใน
แบบฟอรม FM-05 สัดสวนพลังงาน
1.8 ชี้บงลักษณะการใชพลังงานทีม่ ีนัยสําคัญ (Significant Energy Use; SEU) โดยจัดทํากราฟพาเรโตเรียงลําดับ
ลักษณะการใชพลังงาน (Energy Use) ตามระดับของปริมาณการใชพลังงาน โดยกําหนดลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) คือ ลักษณะการใชพลังงานที่มีปริมาณการใชพลังงานรวมกันมากกวา 80% ของ
ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด (อาจแยกเปนพลังงานไฟฟา พลังงานความรอน หรือ พลังงานรวม แลวแต
ความเหมาะสม) รวมทั้ ง บุ ค ลากรที่ เกี่ย วขอ งกับ ลั ก ษณะการใช พ ลั ง งานที่ มี นั ย สํ า คั ญ และบั น ทึ ก ลงใน
แบบฟอรม FM-06 การบงชี้ SEU
1.9 ดําเนินการตรวจประเมินสมรรถนะพลังงานในปจจุบนั ของ เครื่องจักร ระบบ หรือ กระบวนการ ของลักษณะ
การใช พ ลั ง งานที่ นั ย สํ า คั ญ เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน การสู ญ เสี ย พลั ง งาน และโอ กาส
ในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน และบันทึกลงในแบบฟอรม FM-07 การประเมินสมรรถนะพลังงาน
ปจจุบัน
1.10 พิจารณาและบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานของลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
โดยพิจารณาใหคะแนนในหัวขอตาง ๆ ดังนี้
หัวขอพิจารณา
ความสอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงาน
ศักยภาพในการปรับปรุง
โอกาสในการใช พ ลั ง งานหมุ น เวี ย น เช น
พลังงานแสงอาทิตย (% ปริมาณการผลิตตอ
ปริมาณการใชพลังงานรวม)
โอกาสในการใชพลังงานอื่น ๆ เชน พลังงาน
เหลือทิ้ง พลังงานจากของเสีย (% Saving)

ระดับคะแนน
1

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
2
3
4
หากไมสอดคลองตองดําเนินการปรับปรุง

นอย(<1%)

ปานกลาง(1-3%)

มาก(3-5%)

มากที่สุด(>5%)

< 1%

1-3%

3-5%

>5%

< 1%

1-3%

3-5%

>5%
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รหัสเอกสาร
PM-MR-004

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2016

หนาที่
4/6

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนและทบทวนดานพลังงาน
หัวขอพิจารณา

ระดับคะแนน
1

ระดับคะแนน
2

ระดับคะแนน
3

ระดับคะแนน
4

โอกาสในการออกแบบใหม ดั ด แปลง หรื อ
บูรณะขึ้นใหม (อายุการใชงานของเครื่องจักร/
อุปกรณ)

< 10 ป

10-15 ป

15-20 ป

> 20 ป

หากลั กษณะการใชพ ลังงานที่มีนัย สําคั ญใดมี คะแนนอยูในเกณฑ 6 ขึ้น ไป หรือไม ส อดคลองกับขอกําหนด
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงานจะถือวามีโอกาสในการปรับปรุง โดยจะตองนําไปพิจารณากําหนด
มาตรการอนุรักษพลังงานตอไป บันทึกในแบบฟอรม FM-08 การบงชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดาน
พลังงาน
1.11 ทําการประมาณการลักษณะการใชและปริมาณการใชพลังงานในอนาคตโดยใชสมการที่ไดตามขอ 1.4
โดยประมาณการทุกชวง 6 เดือน โดยใชตัวเลขปริมาณการผลิตจากการพยากรณของบริษัท บันทึกใน
แบบฟอรม FM-9 การประเมินปริมาณการใชพลังงานในอนาคต
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) และการจัดทําขอมูลฐานพลังงาน(EnB)
ผูรับผิดชอบ : EnMR และทีมจัดการพลังงาน
2.1 กําหนดขอบเขตของการวัดที่เหมาะสมของแตละ EnPI โดยขอบเขตของ EnPI อาจมีการทับซอนกันได
ทั้งนี้กําหนดขอบเขต EnPI มี 3 ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับผลิตภัณฑ และระดับเครื่องจักรหลัก ของ
ลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
2.2 จัดทําแผนภาพการใชพลังงานทั้งหมด (Energy map) ในขอบเขตนั้น ๆ แสดงการใชพลังงานทั้งหมดทั้ง
ด า นเขา และด า นออกของขอบเขตของ EnPI ซึ่ ง สามารถแสดงถึง ตํ า แหน ง การติ ด ตั้ ง มิ เตอร แ ละการ
ไหลเวียนของผลผลิตในกระบวนการ
2.3 กําหนดและแสดงปริมาณของตัวแปรที่เกี่ยวของ ที่สงผลกระทบตอสมรรถนะดานพลังงาน สิ่งที่สําคัญที่
ตองพิจารณาวาตัวแปรทีเ่ กี่ยวของเหลานัน้ สงผลตอสมรรถนะดานพลังงานอยางมีนัยสําคัญ
2.4 ชี้บง EnPIs ที่เหมาะสมโดยปจจัยสําคัญในการพิจารณา คือขอมูลของผูใชงานและความสามารถในการวัด
สมรรถนะดานพลังงานในรูปของปริมาณและแสดงจํานวนได รูปแบบหลักของ EnPI มีดังนี้
• คาดานพลังงาน (energy value)
• อัตราสวน (ratio) ซึ่งไดมาจากคาการวัด เชน ประสิทธิภาพพลังงาน
• โมเดลทางสถิติ (statistical model) เชน สมการถดถอยเชิงเสนและไมเชิงเสน
• โมเดลเชิงวิศวกรรมศาสตร (engineering based model)
โดยตองจัดทําเปนเอกสารและลงนามโดย EnMR และบันทึกในแบบฟอรม FM-10 การบงชี้ EnPIs และ
EnB
2.5 จัดทําขอมูลฐานดานพลังงาน (EnBs) ที่มีความเชือ่ มโยงและมีความสัมพันธกับ EnPIs ในแตละขอบเขต
เพื่อใชในการเปรียบเทียบระหวาง EnB กับ EnPI ในชวงเวลาของการรายงานผล โดยมีวัตถุประสงคในการ
วัดความกาวหนาของวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน และสมรรถนะดานพลังงานที่เปลี่ยนแปลง
ไป
ข.3-4
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ภาคผนวก ค.1 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน (OJT)”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน (OJT)
หมายเลขเอกสาร PM-HR-001
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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รหัสเอกสาร
PM-HR-001

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/2

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน (OJT)
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบงานในการฝกอบรมบุคลากรที่ทํางานใหองคกรหรือในนามขององคกรใหมีความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในระบบการจัดการพลังงานไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงสามารถสรางความตระหนักในการ
อนุรักษพลังงานใหแกพนักงาน
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.5.2 ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก
3. ขอบเขต
ครอบคลุมการฝกอบรมหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมใหกับ บุคลากรที่ทํางานใหองคกรหรือในนามขององคกร
ที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) และที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในระบบการจัด
การพลังงาน
4. คําจํากัดความ
OJT (On the Job Training) หมายถึง การสอนงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่มอบหมายได
5. ระเบียบปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : EnMR และผูจัดการแผนกตาง ๆ
1.1 EnMR และผูจัดการแผนกตาง ๆ รวมกันกําหนดหัวขอ Training Needs ของบุคลากรที่ทํางานใหองคกร
หรือในนามขององคกรซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญและที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ในระบบการจัดการพลังงาน
1.2 สรุป Training Needs ทั้งหมดสงใหเจาหนาที่แผนกบุคคล
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่แผนกบุคคล
2.1 จัดพิมพหัวขอ Training Needs ของแตละตําแหนงงานลงในใบ Job Description (FM-HR-001)
2.2 สงใบ Job Description ที่ระบุ Training Needs แลวใหผูบังคับบัญชาของตําแหนงงานนั้นลงนามอนุมัติ
2.3 เมื่ อมี พ นั กงานเขา ใหม หรือเปลี่ยนแปลงหนว ยงาน ให เจ า หน า ที่ แผนกบุ ค คลจั ด ส ง แบบฟอรมประเมิน
การอบรมความรูในการปฏิบัติงาน (FM-HR-002) ใหกับผูบังคับบัญชาของพนักงานในตําแหนงงานนั้นๆ โดย
ระบุชื่อของพนักงานที่ตองรับการ อบรมลงในเอกสารทั้งสองดวย
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : ผูบังคับบัญชา
3.1 ทําการอบรมพนักงานใตบังคับบัญชาตามหัวขอ Training Needs ที่กําหนด
3.2 ทําการประเมินการอบรม (หากไมผานใหผูบังคับบัญชากําหนดวิธีการดําเนินการตามความ เหมาะสม เชน
ขออบรมซ้ําหรือ ขอไมรับพนักงานทํางานในตําแหนงงานนี้เนื่องจากไมเหมาะสม)
3.3 สงแบบฟอรมประเมินอบรมความรูในการปฏิบัติงานที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ใหกับเจาหนาที่ HR
ขั้นตอนที่ 4 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่แผนกบุคคล
4.1 จั ด เก็บ แบบฟอรมประเมิ นการอบรมความรูในการปฏิ บัติ งานที่ดํ าเนิ นการเสร็จ สิ้นแล ว ในแฟ ม ประวัติ
ของพนักงานที่ไดรับการอบรม
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
Job Description (FM-HR-001)
แบบฟอรมประเมินการอบรมความรูในการ
ปฏิบัติงาน (FM-HR-002)
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อายุการจัดเก็บ
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดการดํารงสถานภาพการเปน
พนักงานของบริษัท

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่แผนกบุคคล
เจาหนาที่แผนกบุคคล

ภาคผนวก ค.1 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการฝกอบรมความรูในการปฏิบัติงาน (OJT)”
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ภาคผนวก ค.2 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการสื่อสาร”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การสือ่ สาร
หมายเลขเอกสาร PM-MR-005
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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รหัสเอกสาร
PM-MR-005

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสื่อสาร
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ใช เ ป น ระบบงานและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ สมรรถนะด า นพลั ง งานและระบบการจั ด
การพลังงานทั้งภายในและภายนอกองคกร
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอ 4.5.3 การสื่อสาร
3. ขอบเขต
ครอบคลุมการการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับสมรรถนะดานพลังงานและระบบการจัดการพลังงานทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร
4. คําจํากัดความ
การสื่อสารหมายถึง การรับเขาและสงออกของขาวสาร ขอมูลเพื่อการติดตอและประสานงาน การกระจาย
ขาวสาร ขอมูลระหวางบุคคลหรือหนวยงาน หรือเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตางๆ
- การสื่อสารภายใน หมายถึง การประชุม การฝกอบรม การติดประกาศภายใน จดหมายภายใน ขาวสารตาง ๆ
การรับขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากบุคคลที่ปฏิบัติงานใหองคกรหรือในนามองคกร ปายประชาสัมพันธดา น
พลังงาน เชน ปายนโยบายพลังงาน ปายรณรงคการประหยัดพลังงาน เปนตน
- การสื่ อ สารภายนอก หมายถึ ง การรายงานที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร สิ่ ง ตี พิ ม พ สื่ อ การโฆษณา
การประชาสัมพันธ การสงขาวสารโดยผาน Internet โทรศัพท FAX ไปรษณีย หรือ Social Media ตาง ๆ
ซึ่ ง เผยแพร ไ ปยั ง หน ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกองค ก ร รวมทั้ ง การรั บ ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะ
จากบุคคลภายนอกองคกร
หมายเหตุ : หนวยงานหรือบุคคลภายนอก ไดแก ลูกคา ผูสงมอบ หนวยงานราชการ ผูเยี่ยมชมบริษัท และ
ผูรับเหมาจากภายนอก เปนตน
5. ระเบียบปฏิบตั ิงาน
5.1 การสื่อสารภายในองคกร
บริษั ท ฯมี การดํ า เนิ น การติ ด ต อสื่ อสารภายในองคกรเกี่ย วกับ สมรรถนะด านพลัง งานและระบบการจัด
การพลังงานผานรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การติดประกาศ การประชาสัมพันธ การแจกจายเอกสาร
เปนตน ตามความเหมาะสม ดังนี้
หัวขอการสื่อสาร
1. นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย
แผนปฏิบัติดานพลังงาน แผนงาน
การฝกอบรมและกิจกรรมในการ
ส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
รวมถึง EnPIs ตางๆ
2. การสรางความตระหนักในการ
อนุรักษพลังงาน
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แนวทางการปฏิบัติ
ระดับการสื่อสาร
- EnMR และที ม จั ด การพลั ง งานจะเป น ผู พนักงานทุกระดับ
ประชาสัมพันธ ใหพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
โดยการขึ้นปายหรือติดบอรดประชาสัมพันธ
- EnMR, ทีมจัดการพลังงานและแผนกฝกอบรม พนักงานทุกระดับ
จะเปนผูรับผิดชอบในการฝกอบรม การฉายวีดี
ทัศนจัดทําหรือจัดหาสื่ อสิ่งพิ มพ หรือจัดบอรด
ประชาสัมพันธใหพนักงานเกิดความตระหนักที่ดี
ในการอนุรักษพลังงาน

ภาคผนวก ค.2 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการสื่อสาร”
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ภาคผนวก ค.3 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการควบคุมเอกสาร”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การควบคุมเอกสาร
หมายเลขเอกสาร PM-MR-001
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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รหัสเอกสาร
PM-MR-001

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมเอกสาร
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบงานในการจัดทํา การแกไขปรับปรุง การอนุมัติ การเก็บรักษาและการแจกจายเอกสารในระบบการ
จัดการพลังงาน
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.5.4.2 การควบคุมเอกสาร
3. ขอบเขต
ครอบคลุมการควบคุมเอกสารคูมือการจัดการพลังงาน ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน แบบฟอรม เอกสาร
สนับสนุน และเอกสารภายนอกที่ในการวางแผนและดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน
4. คําจํากัดความ
5. ระเบียบปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : EnMR
1.1 EnMR กําหนดใหมีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และตาม
ความจําเปนของบริษัทฯ
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : ผูขอจัดทําเอกสารใหมหรือผูขอแกไขเอกสาร
2.1 จัดทําหรือแกไขเอกสารในระบบการจัดการพลังงานในลักษณะเปนแบบราง
2.2 เขียนใบคํารองขอดําเนินการกับเอกสาร (FM-MR-001) พรอมสง File แบบรางเอกสารที่ขอจัดทําหรือแกไข
2.3 สงผานหัวหนาหนวยงานให EnMR เพื่อพิจารณาอนุมัติใบคํารองฯ
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : MR
3.1 พิจารณาแบบรางเอกสารที่ขอจัดทําหรือแกไข และลงนามอนุมัติใบคํารองฯ พรอมกับสงใหเจาหนา ที่
ควบคุมเอกสาร (DC)
ขั้นตอนที่ 4 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ DC
4.1 ดําเนินการจัดทําหรือแกไขเอกสารตนฉบับตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการจัดทําเอกสาร (WI-MR-001)
4.2 ตรวจทานความถูกตองของตนฉบับ แลวสงเอกสารตนฉบับใหผูมีอํานาจลงนามอนุมัติตาม ประเภทเอกสาร
(ยกเวนแบบฟอรมไมตองลงนามอนุมัติ)
- คูมือคุณภาพ ให MD เปนผูลงนาม
- ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน ให EnMR ลงนาม
ขั้นตอนที่ 5 ผูรับผิดชอบ : ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติเอกสาร
5.1 ผูมีอํานาจพิจารณาลงนามอนุมตั ิเอกสารตนฉบับ และสงคืนเจาหนาที่ DC
ขั้นตอนที่ 6 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ DC
6.1 จัดทําสําเนาเอกสารใหผู เกี่ยวของ โดยประทับตรา “เอกสารควบคุมสํ าเนา” และ “สํ าเนาฉบับที่ ”
บนเอกสาร (ยกเวนแบบฟอรมไมตองประทับ)
6.2 จัดเก็บเอกสารตนฉบับเขาแฟม
ขั้นตอนที่ 7 ผูรับผิดชอบ : ผูรับเอกสาร
7.1 ลงนามรับเอกสารในบันทึกประวัติการรับจายเอกสาร (FM-MR-002)
ค.3-2
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หนาที่
3/3

7.2 สงคืนเอกสารฉบับเกาใหเจาหนาที่ DC เพื่อทําลาย
7.3 หนวยงานที่ไดรบั เอกสารในระบบฯ จะตองรับผิดชอบในการนําไปใชงานและจัดเก็บรักษา
ขั้นตอนที่ 8 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ DC
8.1 จัดทําหรือทบทวน Master Document List (FM-MR-003) และลงนามรับรอง
8.2 จัดเก็บเอกสารยอนหลัง 1 Revision โดยประทับตรา “ยกเลิกการใชงาน”
8.3 ลงนามในใบคํารองฯ เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการและจัดเก็บ
หมายเหตุ :
1. เอกสารจากภายนอกที่รับเขามาและตองใชในการวางแผนและดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน เชน
กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ มาตรฐานตางๆ คูมือเครื่องจักร แคตาลอก แบบ Drawing ฯลฯ จะตองแจง
ใหเจาหนาที่ DC รับทราบเพื่อประทับตรา “เอกสารภายนอก” พรอมระบุครั้งที่ทบทวนวันที่อนุมัติใชและ
ลงนามกํากับ ลงรายการใน Master Document List และจัดทําสําเนาแจกจายผูเกี่ยวของ (ถาจําเปน)
พรอมมีการลงนามรับเอกสารในบันทึกประวัติการรับจายเอกสาร
2. หากหนวยงานใดตองการเอกสารในระบบการจัดการพลังงานในลักษณะไมควบคุมสําเนา ใหเขียนใบคํารอง
ขอดําเนินการกับเอกสาร (FM-MR-001) สงให EnMR พรอมชี้แจงเหตุผลในการขอ ซึ่งเอกสารไมควบคุม
สําเนาที่ออกใหจะตองมีการประทับตรา “เอกสารไมควบคุมสําเนา”
3. เจ า หน า ที่ DC ต อ ง Back Up ข อ มู ล เอกสารที่ อ ยู ใ น Computer ไว อ ย า งน อ ย 1 ชุ ด (Back Up
ใน Thumb Drive)
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
ใบคํารองขอดําเนินการกับเอกสาร (FM-MR-001)
ใบบันทึกประวัติการรับจายเอกสาร (FM-MR-002)
Master Document List (FM-MR-003)
คูมือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน
แบบฟอรม และเอกสารภายนอกที่ถูกยกเลิก
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บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : วิธีการจัดทําเอกสาร
หมายเลขเอกสาร WI-MR-001
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
WI-MR-001

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

วิธีปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการจัดทําเอกสาร
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติงาน
1. ประเภทของเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน
บริษัทฯ ไดกําหนดประเภทของเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน ไวดงั นี้
¾ คูมือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงขอบขาย
และขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 นโยบายดานพลังงาน แนวทางในการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกับขอกําหนดของระบบการจัดการพลังงานและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน
แสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธในระบบการจัดการพลังงาน
¾ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน (Procedure) หมายถึง เอกสารที่ แ สดงขั้น ตอนของระบบการทํ า งานต า ง ๆ
ที่สําคัญและการประสานงานระหวางหนวยงานในองคกร
¾ วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) หมายถึง เอกสารที่แสดงรายละเอียดวิธีการหรือเกณฑในทํางานอยาง
ชัดเจนในจุดงานที่มีความสําคัญตอการควบคุมลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญหรือการดําเนินงาน
ในระบบการจัดการพลังงาน
¾ แบบฟอรม (Form) หมายถึง เอกสารที่ใชบันทึกผลการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนหลักฐาน หรือใชในการ
วิเคราะหการทํางาน หรือเปนเอกสารที่ใชในการสื่อสารในระบบงานที่มีรูปแบบที่ชัดเจน
¾ เ อ ก ส า ร ส นั บ ส นุ น อื่ น ๆ ( Supporting Document) ห ม า ย ถึ ง เ อ ก ส า ร ที่ ช วยสนั บ สนุ น
การดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน
2. การกําหนดหมายเลขเอกสาร
บริษัทฯไดมีการกําหนดวิธีการใหหมายเลขเอกสารในระบบการจัดการเพื่อประโยชนในการอางอิงไวดังนี้
XX – XX – 000
1) ตัวอักษรภาษาอังกฤษซายสุด แสดงประเภทของเอกสาร ไดแก
- EnM = Energy Management Manual (คูมือการจัดการพลังงาน)
- PM
= Procedure Manual (ระเบียบปฏิบัติงาน)
- WI
= Work Instruction (วิธีปฏิบัติงาน)
- FM
= Form (แบบฟอรม)
- SD
= Supporting Document (เอกสารสนับสนุน)
2) ตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงกลาง แสดงหนวยงานหลักที่รับผิดชอบระบบการทํางาน ไดแก
- MR
= Management Representative
- EN
= Engineering
- PD
= Production
- QA
= Quality Assurance
- MT
= Maintenance
- MK
= Marketing
- HR
= Human Resource
- PC
= Purchasing
3) ตัวเลข 3 หลักขวาสุด แสดงลําดับที่ของเอกสารประเภทนั้นๆ โดยจะเริ่มจากหมายเลข 001
ตัวอยางเชน PM-MR-001 คือ เอกสารประเภทระเบียบปฏิบัติงาน หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ MR
เปนระเบียบปฏิบัติงานหมายเลข 001 ของหนวยงาน MR เปนตน
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บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
WI-MR-001

ทบทวนครั้งที่
0

วิธีปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการจัดทําเอกสาร

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ค

หนาที่
3/3

3. การทบทวนเอกสาร
เอกสารในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ จะมีการระบุครั้งที่ของการทบทวนแกไขไวที่เอกสาร เพื่อแสดง
ใหเห็นวาเอกสารนั้นไดรับการทบทวนแกไ ขไปแลวกี่ครั้ง และเพื่ อเปนประโยชนในการตรวจสอบความเป น
ปจจุบันของเอกสาร (Up Date) ของหนวยงานตางๆ โดยเอกสารที่จัดทําขึ้นใหมจะระบุเปนทบทวนครั้งที่ 0 และ
การทบทวนแกไขครั้งตอ ๆ ไปจะระบุเปน 1 2 3 … ตามลําดับ
4. การอนุมัติใชเอกสาร
เอกสารในระบบการจัดการพลังงานจะตองไดรับการอนุมัติกอนการนําไปใชงานดังนี้
1) เอกสารคูมือการจัดการพลังงาน ลงนามอนุมัติใชโดย MD
2) เอกสารระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน ลงนามอนุมัติใชโดย EnMR
3) เอกสารแบบฟอรม ขออนุมัติใชตามระบบการควบคุมเอกสาร (PM-MR-001) แตไมตองมีผูลงนามที่ตัว
แบบฟอรม เอกสารที่อนุมัติใชจะมีการระบุวันที่ของการอนุมัติใชไวที่เอกสารทุกครั้ง เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
ทราบถึงกําหนดการใหเริ่มใชเอกสารนั้น ๆ
5. การชี้บงเอกสาร
คูมือการจัดการพลังงาน ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน จะไดรับการชี้บงหมายเลข
เอกสาร ครั้งที่ของการทบทวน และวันที่อนุมัติใชไวที่หัวเอกสารทุกแผน สวนแบบฟอรมจะชี้บงหมายเลข
เอกสาร ครั้งที่ทบทวน และวันที่อนุมัติใชไวที่ดานบนขวาของเอกสาร
6. การ Back up ขอมูล
ขอมูลเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน เชน คูมือการจัดการพลังงาน ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และ
เอกสารสนับสนุน จะไดรับการ Back up ลง Thumb Drive ไว 1 ชุด
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ภาคผนวก ค.5 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการควบคุมดานปฏิบัติการ”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การควบคุมดานปฏิบัติการ
หมายเลขเอกสาร PM-MR-006
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-MR-006

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมดานปฏิบัติการ
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบงานในการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติและการบํารุงรักษาในสวนที่เกี่ยวของกับลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญและใหสอดคลองกับนโยบายดานพลังงาน วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนปฏิบัติตาง ๆ
เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานนี้อยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอ 4.5.5 การควบคุมดานปฏิบตั ิการ
3. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติและการบํารุงรักษาในสวนที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญของบริษัทฯ
4. คําจํากัดความ
5. ระเบียบปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.1 พิจารณากําหนดกิจกรรมที่จะตองควบคุมดานปฏิบัติการในสวนที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มี
นัยสําคัญ จากประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1.1.1 เงื่อนไขการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
1.1.2 กฎหมายหรือขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงานที่เกี่ยวของ
1.1.3 การบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณอํานวยความสะดวก กระบวนการ ระบบ และเครื่องมือ
1.1.4 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติดานการจัดการพลังงานที่จะตองควบคุมใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอหลังจากที่ไดมีการปฏิบัติตามแผนนั้น ๆ ไปแลว
1.1.5 วิธีปฏิบัติการแกไขหรือวิธีปฏิบัติการปองกันที่มีประสิทธิผล
1.1.6 ผลจากการทบทวนของฝายบริหาร
1.1.7 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตาง ๆ
1.2 สรุ ป การพิ จ ารณาเพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า Work Instruction (WI) และ/หรื อ แบบฟอร ม ในการควบคุ ม ด า น
ปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : ทีมจัดการพลังงานหรือหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 รับผิดชอบในการจัดทํา WI และ/หรือแบบฟอรมในการควบคุมดานปฏิบัติการโดยจะตองกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ ตามความเหมาะสมจําเปน เชน
- ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการควบคุม
- เกณฑในการควบคุมหรือตัดสินใจ
- เครื่องมือ อุปกรณที่ตองใชในการปฏิบัติ
- การบันทึกขอมูลและแบบฟอรมที่ตองใช
- ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ ฯลฯ
2.2 จัดทําแผนงานในการดําเนินการควบคุมการปฏิบัตงิ าน และแผนการบํารุงรักษา กระบวนการ เครื่องจักร
และอุปกรณที่มีประสิทธิผลในสวนที่เกี่ยวของกับลักษณะการใชพลังงานที่มนี ัยสําคัญ
2.3 ฝกอบรมหรือชี้แจงพนักงานผูทจี่ ะตองปฏิบัติ รวมทั้งบุคลากรทีท่ ํางานในนามของบริษทั ที่เกี่ยวของ (ถามี)
เพื่อใหปฏิบัติตาม WI และ/หรือแบบฟอรมที่กําหนด
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-MR-006

ทบทวนครั้งที่
0

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมดานปฏิบัติการ

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ค

หนาที่
3/3

หมายเหตุ : จุดงานที่มีการควบคุมดานปฏิบัติการบางจุดงาน อาจจะตองมีการเฝาระวัง ตรวจวัดและ
วิเคราะหตามชวงเวลาที่ไดถูกกําหนดไวในแผนการเฝาระวัง การตรวจวัดและการวิเคราะห
ดานพลังงาน
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
บั น ทึ ก ในการควบคุ ม ด า นปฏิ บั ติ ก ารและการ
บํารุงรักษาตาง ๆ

อายุการจัดเก็บ
2 ป
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ค

ภาคผนวก ค.6 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการออกแบบ”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การออกแบบ
หมายเลขเอกสาร PM-EN-001
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-EN-001

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบ
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบงานในการพิ จารณาถึงโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะดานพลัง งานและการควบคุม ด า น
ปฏิบัติการในการออกแบบใหม การดัดแปลง การปรับปรุง และการบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก เครื่องมือ ระบบ และกระบวนการที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะดานพลังงาน
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.5.6 การออกแบบ
3. ขอบเขต
ครอบคลุมกิจกรรมการออกแบบใหม การดัดแปลง การปรับปรุง และการบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก เครื่องมือ ระบบและกระบวนการที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะดานพลังงานของ
บริษัท
4. คําจํากัดความ
การออกแบบ หมายความรวมถึง การออกแบบใหม การดัดแปลง การบูรณะ และการปรับปรุง
5. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการโรงงาน, ผูจัดการฝายวิศวกรรม, ผูจัดการฝายผลิต, ผูจัดการฝายซอมบํารุง
1.1 พิจารณาความจําเปนในการออกแบบใหม การปรับปรุงและการบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความ
สะดวก เครื่องมือ ระบบและกระบวนการที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสมรรถนะดานพลังงาน
1.2 กํ า หนด Specification รวมทั้ ง รายละเอี ย ดต า ง ๆ (เช น แบบ Drawing, ข อ กํ า หนดกฎหมาย ฯลฯ)
ของเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบหรือกระบวนการที่จะออกแบบใหม ดัดแปลง หรือ
บูรณะตามความเหมาะสมจําเปน
หมายเหตุ : Specification รวมทั้งรายละเอียดตาง ๆ อาจอางอิงจาก แคตตาล็อกของผูขาย
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : ผูจดั การฝายวิศวกรรม
2.1 ประเมินสมรรถนะดานพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบหรือกระบวนการที่จะ
ออกแบบใหม ดัดแปลง หรือบูรณะ โดย
- แจงใหทางบริษัทผูขายทําการประเมินมาใหในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดหา
- ประเมินเองหากสามารถทําได
หมายเหตุ : ตองมีการประเมินสมรรถนะดานพลังงาน เชน ลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน
หรือประสิทธิภาพการใชพลังงาน ตลอดชวงอายุการใชงานของเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก เครื่องมือ ระบบ และกระบวนการนั้น ๆ ดวย
2.2 สรุปผลการประเมินสมรรถนะดานพลังงาน
2.3 ในกรณีตองมีการจัดซื้อจัดหาใหออกใบ P/R พรอมแนบ Specification และรายละเอียดตาง ๆ รวมทั้ง
สรุปผลการประเมินสมรรถนะดานพลังงานใหแผนกจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : ผูจดั การฝายวิศวกรรม
3.1 ตรวจวั ดสมรรถนะดานพลังงานของเครื่องจักรอุ ปกรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เครื่อ งมื อ ระบบและ
กระบวนการที่ออกแบบใหม หรือปรับปรุง หรือบูรณะ หลังจากที่ไดดําเนินการไปแลวเปนระยะ ๆ เชน
ปละครั้ง
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-EN-001

ทบทวนครั้งที่
0

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบ

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ค

หนาที่
3/3

6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
ขอมูลดานเทคนิค (Specification) และรายละเอียด
ตาง ๆ ของเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
เครื่องมือ ระบบและกระบวนการที่ออกแบบใหม หรือ
ปรับปรุง หรือบูรณะ
ผลการประเมินสมรรถนะดานพลังงานของเครื่องจักร
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบและ
กระบวนการที่ออกแบบใหม หรือปรับปรุง หรือบูรณะ

อายุการจัดเก็บ
ผูรับผิดชอบ
ตามอายุ ก ารใช งานของเครื่ องจักร ผูจัดการฝายวิศวกรรม
อุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
เครื่องมือ ระบบและกระบวนการ
ตามอายุ ก ารใช งานของเครื่ องจักร ผูจัดการฝายวิศวกรรม
อุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
เครื่องมือ ระบบและกระบวนการ
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
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ภาคผนวก ค.7 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการจัดซื้อดานพลังงาน”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การจัดซือ้ ดานพลังงาน
หมายเลขเอกสาร PM-PC-001
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-PC-001

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อดานพลังงาน
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชระบบในการจัดซื้อจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงานของบริษัทฯ
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.5.7 การจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงาน
3. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาผูให บริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณที่มีผลหรืออาจมี
ผลกระทบตอลักษณะการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญของบริษัท รวมทั้งการจัดซื้อจัดหาพลังงานตาง ๆ (ยกเวนพลังงานไฟฟา
และน้ํามันที่เติมรถขนสงตามสถานีบริการ)
4. คําจํากัดความ
5. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : ผูขอสั่งซื้อ
1.1 เมื่อตองการขอใหจัดซื้อจัดหาบริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบตอลักษณะการใช
พลังงานที่มีนัยสําคัญของบริษัท รวมทั้งการจัดซื้อจัดหาพลังงานตาง ๆ (ยกเวน พลังงานไฟฟา) ใหเขียนใบ P/R
(FM-PC-001) สงใหผูบังคับบัญชาและ MD ลงนามอนุมัติ
1.2 สงใบ P/R ที่อนุมัติแลวใหเจาหนาที่จัดซื้อ โดยแนบรายละเอียดมาดวย ดังนี้
- หากเปนเครื่องจักรอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบ หรือกระบวนการใหแนบ Specification
แคตตาล็อกและรายละเอียดตาง ๆ รวมถึงเกณฑในการประเมินลักษณะการใชพลังงาน ปริมาณการใชพลังงาน
และประสิทธิภาพดานพลังงานตลอดแผนงานหรือตลอดชวงอายุการใชงานที่คาดไว รวมทั้งสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะดานพลังงาน
- หากเปนบริการดานพลังงานใหกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานใหชัดเจน
- หากเปนการจัดซื้อพลังงานใหแนบ Specification ของพลังงานที่จะสั่งซื้อ (เฉพาะครั้งแรก)
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่จัดซื้อ
2.1 เจาหนาที่จัดซื้อประสานงานในการสั่งซื้อและแจงใหผูขายทราบวาการจัดซื้อดังกลาวเปนการจัดซื้อโดยคํานึ งถึง
สมรรถนะดานพลังงานเปนสําคัญ และตองแสดงผลการประเมินสมรรถนะดานพลังงานตามเกณฑที่องคกรกําหนด
2.2 กรณีมีผูขายหรือผูสงมอบหลายรายใหทําการคัดเลือกโดยลงคะแนนในแบบฟอรมใบสรุปผลการคัดเลือกผูสงมอบ
(FM-PC-002)
2.3 บันทึกรายชื่อผูขายหรือผูสงมอบที่ผานการคัดเลือกใน Approved Supplier List “ASL” (FM-PC-002)
หมายเหตุ : หากมีรายเดียวไมตองคัดเลือก สามารถนํารายชื่อใสใน ASL ไดเลย
2.4 เปด Purchase Order “P/O” (FM-PC-004) ระบุรายละเอียดการสั่งซื้อพรอมลงนามและบันทึกการออก P/O
ลงในคอมพิวเตอร
2.5 สงใบ P/O โดยแนบ P/R และรายละเอียดการจัดซื้อจัดหาตาง ๆ ไปดวย ให MD ลงนามอนุมัติ
2.6 สงใบ P/O ที่ MD อนุมัติแลวใหผูขายหรือผูสงมอบ
2.7 ติดตามการจัดซื้อจัดหาใหเปนไปตามเวลาที่กําหนดในการใชงาน
หมายเหตุ : ในกรณีเปนจัดซื้อพลังงานไฟฟาจากการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมจําเปน ที่จะตอง
ทํ า การคั ด เลื อ กหรื อ กํ า หนดข อ มู ล ด า นเทคนิ ค (Specification) ของพลั ง งานที่ จั ด ซื้ อ เนื่ อ งจาก
เปนระบบผูกขาดการจําหนาย
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ระเบียบปฏิบัติงานเรือ่ งการจัดซื้อดานพลังงาน

วันที่บังคับ
8/5/2017

ค

หนาที่
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6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
Purchase Request “P/R” (FM-PC-001)
ใบสรุปผลการคัดเลือกผูส งมอบ (FM-PC-002)
Approved Supplier List (FM-PC-003)
Purchase Order “P/O” (FM-PC-004)

อายุการจัดเก็บ
2 ป
2 ป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
2 ป
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ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห
หมายเลขเอกสาร PM-MR-007
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห
1. วัตถุประสงค
เพื่ อ ใช เ ป น ระบบในการดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง การตรวจวั ด และการวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ
(Key Characteristics) ของการปฏิบัติงานที่เปนตัวกําหนดถึงสมรรถนะดานพลังงาน
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอ 4.6.1 การเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห
3. ขอบเขต
ครอบคลุมการดําเนินการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะหคุณลักษณะที่สําคัญทางดานพลังงานภายใน
บริษัทฯ โดยเจาหนาที่ของบริษัทเองหรือหนวยงานภายนอก
4. คําจํากัดความ
คุณลักษณะที่สําคัญ (Key Characteristics) ทางดานพลังงาน ไดแกประเด็นเหลานี้เปนอยางนอย
x การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญและผลของการทบทวนดานพลังงานอื่นๆ
x ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ
x ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
x ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ (Action Plan) ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
x การประเมินปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกับที่คาดการณไว
5. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.1 EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดจุดงานและกิจกรรมที่ตองเฝา
ระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห ในประเด็นดังตอไปนี้
1.1.1 คุณลักษณะที่สําคัญ (Key Characteristics) ทางดานพลังงาน
1.1.2 ประเด็นที่ถูกกําหนดไวตามกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ทางดานพลังงาน
1.1.3 เงื่ อนไขในการควบคุมปฏิบัติง าน (Operational Control) ที่ ค าดว าจะส งผลตอสมรรถนะดาน
พลังงานและมีความจําเปนในการเฝาระวัง
1.2 EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําแผนการเฝาระวัง
ตรวจวัดและวิเคราะห (FM-MR-006) และ (FM-MR-007) แผนการตรวจวัดและวิเคราะหดานพลังงาน
ที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ตามขอ 1.1 ซึ่งแผนดังกลาวควรระบุถึงสิ่งตางเหลานี้ตามความเหมาะสม
1) หัวขอ/พารามิเตอร/คุณลักษณะที่ตองทําการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห
2) ความถี่/ระยะเวลาที่ตองทําการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห
3) วันหรือเดือนที่ตองทําการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห
4) ผูรับผิดชอบในการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห
5) ประเด็นอื่น ๆ ตามความจําเปน
1.3 EnMR ลงนามรับรองแผนการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห และสําเนาใหผูเกี่ยวของเพื่อนําไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : EnMR ทีมจัดการพลังงาน และหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.1 รับผิดชอบและสั่งการใหมีการดําเนินการตามแผนการเฝาระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห
2.2 หากกิจกรรมใดไมสามารถดําเนินการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะหโดยบุคลากรภายในได ใหติดตอ
เพื่อจัดจางหนวยงานภายนอกมาดําเนินการ
ง.1-2
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ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห
2.3 พนั ก งานที่ มี ห น า ที่ เ ฝ า ระวั ง ตรวจวั ด และวิ เ คราะห จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามแผนและบั น ทึ ก ข อ มู ล ต า ง ๆ
ตามความเหมาะสมดังตอไปนี้
o การใชพลังงานที่มีนัยสําคัญและผลของการทบทวนดานพลังงานอื่น ๆ แสดงผลในบันทึกผล
การทบทวนดานพลังงานประจําป (Energy Review Record)
o ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญ บันทึกในแบบฟอรม FM-MR-008 บันทึก
การเฝาระวังตัวแปรที่เกี่ยวของ (Relevant Variables Record)
o ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs) บันทึกในแบบฟอรม FM-MR-009 บันทึกการเฝาระวัง
ตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
o ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ (Action Plan) ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย บันทึกใน
แบบฟอรม FM-MR-010 บันทึกการเฝาระวังประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ (Action Plan)
o การประเมิ น ปริม าณการใช พ ลั ง งานจริง เที ย บกับ ที่ ค าดการณ ไ ว FM-MR-011 บั น ทึ กการ
ประเมินปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกับที่คาดการณไว
หมายเหตุ : หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการสามารถกําหนดแบบฟอรมที่ใชบันทึกผลของการ
เฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะหไดเองตามความเหมาะสม
2.4 ในกรณี ที่ ผ ลของการเฝ า ระวั ง การตรวจวั ด และการวิ เ คราะห มี ค วามเบี่ ย งเบนอย า งมี นั ย สํ า คั ญ
(Significant Deviation) และอาจสงผลตอสมรรถนะพลังงาน ใหผูรับผิดชอบดําเนินการสืบคนหาสาเหตุ
และดําเนินการแกไขตามเหมาะสม พรอมทั้งรายงานกรณีดังกลาวนี้ตอ EnMR รับทราบ
2.5 รายงานผลการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะหให EnMR รับทราบตามชวงเวลาที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : EnMR
3.1 ทําการประเมินผลการเฝาระวัง การตรวจวัดและการวิเคราะห
หมายเหตุ : อาจต อ งมี ก ารเปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด กั บ กฎหมายและข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ด า นพลั ง งาน
วัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน, เสนฐานพลังงาน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.2 กรณีผลที่ไดจากการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะหไมเปนไปตามเปาหมาย หรือตองการใหมี
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ให EnMR เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุมหารือในการดําเนินการหรือ
หากจํ า เป น ต อ งออก CAR/PAR ให ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านการปฏิ บั ติ ก ารแก ไ ข
และการปฏิบัติการปองกัน (PM-MR-009)
3.3 หากเปนเรื่องที่สําคัญและตองการใหผูบริหารระดับ สูงตัดสินใจอาจเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวน
ฝายบริหาร
3.4 จัดเก็บแผนและบันทึกผลการเฝาระวัง ตรวจวัดและวิเคราะหดานพลังงาน
หมายเหตุ : ผลการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห บางเรื่องอาจถูกนําไปใชในการประเมิน
ความสอดคลองกับขอกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ทุก 3 เดือนตามระเบียบปฏิบัติงาน
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ (PM-MR-003)
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
แผนการเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะหดานพลังงาน
(FM-MR-006 และ FM-MR-007)
บันทึกผลการเฝาระวัง ตรวจวัด และวิเคราะหดานพลังงาน

อายุการจัดเก็บ
2 ป

ผูรับผิดชอบ
EnMR

2 ป

EnMR
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ภาคผนวก ง.2 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติการ “เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การสอบเทียบเครื่องมือวัด
หมายเลขเอกสาร PM-EN-002
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครัง้ ที่

0

รายละเอียดการแกไข

จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011

ภาคผนวก ง.2 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด”

inner 50001new

( 2)1-3.indd 1

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ง.2-1

20/7/2560 15:13:14

ง

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-EN-002

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด
1. วัตถุประสงค
เพื่อระบบงานในการสอบเทียบเครื่องมือวัดและเพื่อมั่นใจวาเครื่องมือวัดที่ไดผานการสอบเทียบกอน
การนําไปใชงาน
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.6.1 การเฝาระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห
3. ขอบเขต
ครอบคลุ ม เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ใ ช ใ นการเฝ าระวั ง การตรวจวั ด และการวิ เคราะห คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ
(Key Characteristics) ของการปฏิบัติงานที่เปนตัวกําหนดถึงสมรรถนะดานพลังงาน
4. คําจํากัดความ
การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึง การเปรียบเทียบคาที่อานไดหรือคาของอุปกรณวัดกับคามาตรฐาน
อางอิงภายใตสภาพแวดลอมที่มีการควบคุม
6. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ฝายวิศวกรรม
1.1 รวบรวมเครื่องมือวัดที่ตองสอบเทียบ จัดทํารหัสเครื่องมือวัด จัดทําทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด
(FM-EN-001) และจัดทําประวัติเครื่องมือวัด (FM-EN-002) โดยระบุชวงเวลาในการสอบเทียบและ
คาผิดพลาดที่ยอมรับในใบประวัติเครื่องมือวัดใหชัดเจน
1.2 จัดทําแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (FM-MR-003) สงใหผูจัดการฝายวิศวกรรมลงนาม
หมายเหตุ : กรณีมีการซื้อเครื่องมือวัดใหมเขามาใชหรือยกเลิกการใชเครื่องมือวัด ตองดําเนินการ
ทบทวนทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด ประวัติเครื่องมือวัด และแผนการสอบเทียบทุกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : ผูจัดการฝายวิศวกรรมลงนาม
2.1 พิจารณาลงนามในแผนการสอบเทียบ และสงคืนเจาหนาที่ฝายวิศวกรรม
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ฝายวิศวกรรม
3.1 ดําเนินการจัดสงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบตามแผน
3.2 พิจารณาผลการสอบเทียบ (Calibration Data) ที่ไดรับและลงนามในใบแสดงผลการสอบเทียบ
3.3 แสดงสถานะของการสอบเทียบพรอมระบุกําหนดการสอบเทียบครั้งตอไปที่ตัวเครื่องมือวัด (หากผล
การสอบเทียบมีคาผิดพลาดเกินมาตรฐานที่กําหนดใหผูจัดการฝายวิศวกรรมพิจารณายกเลิกการใช
งานหรือดําเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสม)
3.4 บันทึกผลการสอบเทียบในประวัติเครื่องมือวัดที่สงสอบเทียบ
3.5 จัดเก็บประวัติเครื่องมือวัดและใบแสดงผลการสอบเทียบ (Calibration Data) ไวดวยกัน
หมายเหตุ :
1) กรณีไมสามารถดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนไดใหทบทวนแผนและระบุ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดทุกครั้ง
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รหัสเอกสาร
PM-EN-002

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ง

หนาที่
3/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด
2) หากคาสมรรถนะดานพลังงานคาใดไดรับการตรวจวัดจากเครื่องมือวัดที่มีคาผิดพลาดเกิน
มาตรฐานที่กําหนด ใหทําการวัดซ้ําดวยเครื่องมือวัดที่ไดมาตรฐานเพื่อทบทวนคาที่วัด
อีกครั้ง
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
ทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด (FM-EN-001)
ประวัติเครื่องมือวัด (FM-EN-002) และใบแสดงผล
การสอบเทียบ (Calibration Data)
แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (FM-EN-003)

อายุการจัดเก็บ
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
จนกวาจะมีการยกเลิกการใช
งานเครื่องมือวัด
1 ป
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ภาคผนวก ง.3 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการตรวจประเมินภายใน”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การตรวจประเมินภายใน
หมายเลขเอกสาร PM-MR-008
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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รหัสเอกสาร
PM-MR-008

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจประเมินภายใน
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบงานในการตรวจประเมินภายใน และเพื่อใหมั่นใจวาระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวในการจัดการดานพลังงาน ขอกําหนดของมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 และ
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงานที่กําหนด รวมทั้งมีการนําไปปฏิบัติ คงรักษาไว ตลอดจน
มีการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงานอยางมีประสิทธิผล
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.6.3 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน
3. ขอบเขต
ครอบคลุมการตรวจประเมินภายในหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งการตรวจ
ประเมินภายในจะจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. คําจํากัดความ
5. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : EnMR
1.1 จัดทําแผนการตรวจประเมินภายใน (FM-MR-020)
1.2 สงแผนการตรวจฯให MD อนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : MD
2.1 รับแผนการตรวจประเมินฯ ทําการพิจารณาอนุมัติและสงคืน EnMR
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : EnMR
3.1 รับแผนการตรวจประเมินฯ ที่ผานการอนุมัติแลว
3.2 แตงตั้งหัวหนาทีมตรวจประเมิน ภายใน (Lead Auditor) และผูตรวจประเมินภายใน (Auditor) โดยมี
คุณสมบัติของ ดังนี้
- มีความเขาใจขอกําหนดของ ISO 50001:2011 เปนอยางดี
- ผานการฝกอบรมหลักสูตร "การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 50001:2011” และมีบันทึกประวัติ
การฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว
- มีทักษะในการสื่อสารไดดี และมีความเขาใจการปฏิบัติงานในพื้นที่จะไปดําเนินการตรวจ พอสมควร
- ตองไมทําการตรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบโดยตรงของตนเอง
- มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือและมีความยุติธรรม
3.3 ทําสําเนาแผนการตรวจประเมินฯ ใหกับ Lead Auditor
3.4 กอนถึงกําหนดตรวจจะจัดทําใบแจงกําหนดการตรวจติดตามภายใน (FM-MR-008) สงใหผูรับผิดชอบพื้นที่
เพื่อยืนยันและเตรียมพรอมสําหรับการถูกตรวจประเมิน
ขั้นตอนที่ 4 ผูรับผิดชอบ : Lead Auditor/Auditor Team
4.1 จัดทํา Audit Check List (FM-MR-021) และ Lead Auditor ลงนาม
4.2 ดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น ภายในตามวั น และเวลาที่ กํ า หนด ทํ า การ Opening Meeting เพื่ อ ชี้ แ จง
วัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจประเมินภายในใหเจาของพื้นที่ทราบ
4.3 หากพบขอบกพรอง ทําการบันทึกรายละเอียดและหลักฐานใหชัดเจนใน Audit Check List
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รหัสเอกสาร
PM-MR-008

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ง

หนาที่
3/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจประเมินภายใน
4.4 Lead Auditor สรุปขอบกพรองหรือแนวโนมที่จะเกิดขอบกพรองกับ Auditor Team และทําการออก
CAR/PAR (FM-MR-022)
4.5 Close Meeting เพื่อสรุป CAR/PAR ใหกับเจาของพื้นที่ที่ถูกตรวจ
4.6 จัดทํา Audit Report (FM-MR-023)
4.7 สง Audit Report, Audit Check List และ CAR/PAR ไปยัง EnMR
ขั้นตอนที่ 5 ผูรับผิดชอบ : EnMR
5.1 พิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน
5.2 จัดเก็บ Audit Report, Audit Check List และดําเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิงานการปฏิบัติการแกไขและ
การปฏิบัติการปองกัน (PM-MR-009)
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
แผนการตรวจประเมินภายใน (FM-MR-020)
Audit Check List (FM-MR-021)
ใบแจงใหปฏิบัติการแกไขและปฏิบัติการปองกัน (FM-MR-022)
Audit Report (FM-MR-023)

อายุการจัดเก็บ
2 ป
2 ป
2 ป
2 ป
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ง

FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
ภาคผนวก ง.4 ตัวอยาง “แบบฟอรมในการตรวจประเมินภายใน”
Audit Check List
หนา 1/8
อางอิงแผนการตรวจครั้งที่
ทีมตรวจประเมิน
อางอิงมาตรฐาน
ISO 50001:2011
1. _____________________________________
พืน้ ทีต่ รวจประเมิน
2. _____________________________________
วันทีต่ รวจประเมิน
3. _____________________________________
รายการตรวจประเมิน
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
4.1 ขอกําหนดทัว่ ไป และ 4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
1. ไดระบุขอบขายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงานไว
4.1, 4.2.1
เปนเอกสารหรือไม
4.5.4.1
2. ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความมุง มัน่ ในการนําระบบการจัดการ
4.2.1
พลังงานมาใชในองคกรอยางไรบาง (เชน กําหนดนโยบายฯ,
จัดสรรทรัพยากร, สื่อสาร, ประชุมทบทวน ฯลฯ)
3. มีการสื่อสารใหพนักงานทุกคนเห็นถึงความสําคัญของระบบการ
4.2.1
จัดการการพลังงานอยางไร
4. มีประกาศแตงตัง้ EnMR ทีไ่ ดรับการลงนามโดยผูบริหารระดับสูง
4.2.1
หรือไม
4.2.2
5. กําหนดหนาทีข่ อง EnMR ไวอยางไร (ครบถวนตามขอ 4.2.2 หรือไม)
4.2.2
6. มีประกาศแตงตัง้ ทีมจัดการพลังงานทีไ่ ดรับการลงนามโดยผูบริหาร
4.2.1
ระดับสูงหรือไม
4.3 นโยบายพลังาน
1. มีการกําหนดนโยบายพลังงานไวเปนเอกสารหรือไมและนโยบาย
4.3
ครอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้หรือไม
4.5.4
- เหมาะสมกับธรรมชาติ, ขนาด, ผลกระทบตอการใชพลังงานขององคกร
- แสดงถึงความมุง มัน่ ตอการปรับปรุงอยางตอเนื่องในสมรรถนะพลังงาน
- แสดงถึงความมุง มัน่ ทีม่ นั่ ใจไดวามีสารสนเทศและทรัพยากรที่
เพียงพอและจําเปนตอการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
- แสดงถึงความมุง มัน่ ในการปฏิบัตใิ หสอดคลองตามกฎหมายและขอ
กําหนดอืน่ ๆ
- เปนกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายพลังงาน
- สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑและบริการทีป่ ระหยัดพลังงาน
หัวหนาทีม_____________________________
/
/
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Audit Check List
หนา 2/8
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
รายการตรวจประเมิน
2. มีการสื่อสารนโยบายพลังงานใหพนักงานในองคกรรับทราบและ
4.3
เขาใจอยางไร (อาจลองสุมถามพนักงาน)
3. กําหนดชวงเวลาการทบทวนนโยบายพลังงานไวหรือไม
4.3
4.4 การวางแผนดานพลังงาน : กฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ การทบทวนดานพลังงาน เสนฐานพลังงาน EnPIs วัตถุประสงค
เปาหมายและแผนปฏิบตั ดิ า นการจัดการพลังงาน
1. มีวิธีการเขาถึงและคนหากฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ
4.4.2
ในดานพลังงานทีเ่ กีย่ วของอยางไร
2. มีการจัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ เพือ่ เปนการชี้บง
4.4.2
ถึงกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของไวหรือไม
3. มีวิธีการสื่อสารและชี้แจงรายละเอียดทีจ่ ะตองดําเนินการตาม
4.4.2
กฎหมายหรือขอกําหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของใหกบั ผูรับผิดชอบเพือ่ นํา
ไปปฏิบัตใิ หสอดคลองอยางไร
4. มีการกําหนดวิธีการและเกณฑในการทบทวนดานพลังงาน (Energy
4.4.3
Review) ไวเปนเอกสารหรือไม และใหอธิบายวิธีการดังกลาว
5. ขอตรวจสอบบันทึกการวิเคราะหการใชพลังงาน (Energy Use)
4.4.3
- การชี้บงแหลงพลังงานในปจจุบันทีใ่ ช (ไฟฟา, LPG, น้ํามันเตา,
น้ํามันดีเซล ฯลฯ)
- ประเมินการใชและปริมาณการใชพลังงานในอดีตและปจจุบัน
6. จากการวิเคราะหการใชพลังงาน
4.4.3
- ไดชี้บงเครื่องจักร อุปกรณสนับสนุนการผลิต กระบวนการผลิต
และบุคลากรทีท่ ํางานใหกบั องคกร (หรือในนามองคกร) ทีม่ ี
นัยสําคัญตอการใชและปริมาณการใชพลังงานไวหรือไม
- ไดชี้บงตัวแปรตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของซึ่งมีผลกระทบตอการใชและ
ปริมาณการใชพลังงานทีม่ นี ัยสําคัญไวหรือไม
- ไดมปี ระเมิน/ตรวจวัดสมรรถนะปจจุบันของเครื่องจักร อุปกรณ
สนับสนุนการผลิต และกระบวนการทีม่ คี วามสัมพันธกบั การใช
พลังงานทีม่ นี ัยสําคัญไวหรือไม
- ไดประมาณปริมาณการใชพลังงานในอนาคตไวหรือไม
หัวหนาทีม_____________________________
/
/
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ง

FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Audit Check List
หนา 3/8
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
รายการตรวจประเมิน
7. ไดมกี ารชี้บง, จัดลําดับความสําคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับ
4.4.3
ปรุงสมรรถนะดานพลังงานไวหรือไม
8. มีการกําหนดชวงเวลาในการทบทวนดานพลังงานไวหรือไมและ
4.4.3
ไดมกี ารดําเนินการทบทวนตามชวงเวลาทีก่ ําหนดหรือไม
9. มีการจัดทําเสนฐานพลังงาน (Energy Baselines) เปนบันทึกไว
4.4.4
หรือไม และตองมีการปรับเปลี่ยนเสนฐานพลังงานเมือ่ ใด
10. มีการกําหนด EnPIs เพือ่ เปนการเฝาติดตามและตรวจวัดสมรรถนะ
4.4.5
พลังงานไวหรือไม
11. มีการทบทวนและเปรียบเทียบคา EnPIs กับเสนฐานพลังงาน
4.4.5
เปนระยะ ๆ หรือไม
12. มีการจัดทําวัตถุประสงค, เปาหมาย และแผนปฏิบัตไิ วเปนเอกสาร
4.4.6
หรือไม
4.5.4.1
13. วัตถุประสงค, เปาหมาย และแผนฯ สอดคลองกับ Significant
4.4.6
Energy Use, โอกาสในการปรับปรุงตามทีช่ ี้บงไวใน Energy
Review หรือตามกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ หรือไม
14. ในขั้นตอนการจัดทําวัตถุประสงค, เปาหมาย และแผนปฏิบัติ
4.4.6
ไดพจิ ารณาถึงการเงิน, สภาพเงื่อนไขในการปฏิบัตแิ ละธุรกิจ,
ทางเลือกเทคโนโลยี และมุมมองของผูเกีย่ วของดวยหรือไม
15. แผนปฏิบัตคิ รอบคลุมถึงประเด็นตาง ๆ เหลานี้หรือไม
4.4.6
- มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
- มีวิธีการดําเนินการและระยะเวลา
- มีเอกสารวิธีการทวนสอบการปรับปรุงสมรรถนะดานพลังงาน
- มีเอกสารการทวนสอบผลของการปฏิบัติ
4.5 การนําไปปฏิบตั แิ ละดําเนินการ : ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก, การสือ่ สาร, การจัดทําเอกสาร,
การควบคุมดานปฏิบตั กิ าร, การออกแบบ, การจัดซือ้ บริการดานพลังงาน ผลิตภัณฑ อุปกรณ และพลังงาน
1. บุคลากรขององคกรหรือทํางานในนามองคกร ซึ่งปฏิบัตหิ นาที่
4.5.2
เกีย่ วของกับ Significant Energy Use ไดมกี ารกําหนดพืน้ ฐานการ
ศึกษา, ความชํานาญ หรือประสบการณไวหรือไม
หัวหนาทีม_____________________________
/
/
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Audit Check List
หนา 4/8
รายการตรวจประเมิน
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
2. มีการกําหนด Training Needs สําหรับบุคลากรทีป่ ฏิบัตงิ าน
4.5.2
ในการควบคุม Significant Energy Use และบุคลากรทีป่ ฏิบัตงิ าน
ในระบบการจัดการพลังงานไวหรือไม
3. สุมตรวจสอบบันทึกของพนักงานทีเ่ กีย่ วของวาพืน้ ฐานการศึกษา,
4.5.2
ความชํานาญ, ประสบการณ ตรงตามทีก่ ําหนดหรือไม และไดรับ
การฝกอบรมตาม Training Needs หรือไมและมีการประเมินผล
อยางไร
4. องคกรมีวิธีการสรางความตระหนักในดานการอนุรักษพลังงานให
4.5.2
กับบุคลากรขององคกรหรือบุคลากรทีท่ ํางานในนามองคกรอยางไร
5. องคกรมีวิธีการสื่อสารภายในอยางไรเพือ่ ใหพนักงานเกิดความ
4.5.3
ใสใจและมีความตระหนักในเรื่องสมรรถนะพลังงานและระบบ
การจัดการพลังงาน
6. องคกรมีวิธีการหรือกระบวนการอยางไรเพือ่ ใหพนักงานหรือ
4.5.3
ผูทปี่ ฏิบัตงิ านในนามขององคกรสามารถใหความคิดเห็นหรือ
ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน
7. องคกรมีการสื่อสารไปยังภายนอกในเรื่องนโยบายพลังงาน,
4.5.3
ระบบการจัดการพลังงานหรือสมรรถนะดานพลังงานหรือไม
(ถามีตอ งขอดูเอกสารทีแ่ สดงถึงการตัดสินใจใหมกี ารสื่อสารนี้ )
8. มี Procedure การควบคุมเอกสารหรือไมและใหอธิบายขั้นตอน
4.5.4
การควบคุมเอกสารตาม Procedure
9. สุมตรวจสอบเอกสาร เชน Procedure, WI, Form วาไดมกี าร
4.5.4
ขอจัดทําหรือแกไขตามระบบควบคุมเอกสารหรือไม เชน มีใบ
Document Action Request หรือไม, มีการอนุมตั ใิ ชเอกสารโดย
ผูมอี ํานาจตามทีก่ ําหนดหรือไม
10. สุมตรวจสอบเอกสาร เชน Procedure (SOP), WI, Form วาไดมกี าร
4.5.4
ระบุ Revision การทบทวนและวันอนุมตั ใิ ชไวหรือไม และตรงตาม
Master Document List หรือไม
หัวหนาทีม_____________________________
/
/
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FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Audit Check List
หนา 5/8
รายการตรวจประเมิน
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
11. สุมตรวจสอบวาเอกสารฉบับทีเ่ ปนปจจุบันไดถูกแจกจายไปยัง
4.5.4
พืน้ ทีท่ ใี่ ชงาน (อาจลงไปดูทพี่ นื้ ทีจ่ ริงหรือตรวจสอบใบลงนาม
รับเอกสารทีผ่ ูรับผิดชอบพืน้ ทีล่ งนามรับเอกสารไว )
12. เอกสารภายนอก เชน กฎหมายพลังงาน, คูม อื เครื่องจักร มีการชี้บง
4.5.4
และควบคุมการแจกจายอยางไร
13. เอกสารทีล่ าสมัยแลวมีการควบคุมอยางไร เพือ่ ปองกันการนําไป
4.5.4
ใชโดยไมไดตงั้ ใจ
14. มีการจัดทําเอกสาร เชน Procedure (SOP), WI, Form เพือ่ เปน
4.5.5
เกณฑในการปฏิบัตงิ านและการซอมบํารุง สําหรับเครื่องจักร,
อุปกรณสนับสนุนการผลิต, เครื่องมือ, กระบวนการ และระบบ
ทีเ่ กีย่ วของกับ Significant Energy Use ไวหรือไม
15. สุมตรวจสอบการปฏิบัตวิ าพนักงานมีความเขาใจและไดปฏิบัติ
4.5.5
ตามเอกสารทีก่ ําหนดไวตามขอ 14 หรือไม
16. ในกรณีทมี่ กี ารออกแบบ หรือปรับปรุง หรือบูรณะ เครื่องจักร
4.5.6
อุปกรณ หรือ กระบวนการทีม่ ผี ลกระทบตอการใชพลังงานที่
มีนัยสําคัญ มีบันทึกผลการประเมินสมรรถนะพลังงานหรือไม
(ตองมีการประเมินถึงปริมาณการใชพลังงานหรือประสิทธิภาพ
พลังงานตลอดอายุการใชงานดวย)
17. ในการจัดซื้อผลิตภัณฑหรืออุปกรณทมี่ ผี ลกระทบตอการใช
4.5.7
พลังงานทีม่ นี ัยสําคัญทีผ่ านมา ไดมหี ลักฐานการแจงผูสงมอบ
หรือไมวาจะมีการประเมินสมรรถนะพลังงานดวย
18. ในการจัดซื้อผลิตภัณฑหรืออุปกรณทมี่ ผี ลกระทบตอการใช
4.5.7
พลังงานทีม่ นี ัยสําคัญทีผ่ านมา ไดมกี ารนําเอาผลดานสมรรถนะ
พลังงานเปนหัวขอในการคัดเลือกดวยหรือไม
4.5.7
19. องคกรไดกําหนดขอมูลทางเทคนิค (Specification) ในการจัดซื้อพลังงาน
ไวเปนเอกสารหรือไม

หัวหนาทีม_____________________________
/
/
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Audit Check List
หนา 6/8
รายการตรวจประเมิน
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
4.6 การตรวจสอบ : การเฝาระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห , การประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ, การตรวจ
ประเมินภายใน, ความไมเปนไปตามขอกําหนด การแกไข การปฏิบตั กิ ารแกไขและการปฏิบตั กิ ารปองกัน, การควบคุมบันทึก
1. องคกรไดจัดทําแผนการเฝาระวัง ตรวจวัดและวิเคราะหทคี่ รอบ
4.6.1
คลุมคุณลักษณะทีส่ ําคัญ (Key Characteristic) ดานพลังงานดังนี้
ไวหรือไม
- ลักษณะการใชพลังงานทีม่ นี ัยสําคัญ (Significant Energy Use)
และผลของการทบทวนดานพลังงานอืน่ ๆ
- ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับการใชพลังงานทีม่ นี ัยสําคัญ
- ตัวชี้วัดวัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
- ประสิทธิผลของแผนปฏิบัตใิ นการบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย
- การประเมินปริมาณการใชพลังงานจริงเทียบกับทีค่ าดการณไว
2. สุมตรวจสอบบันทึกของการเฝาระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห
4.6.1
ตามทีก่ ําหนดในแผน
3. มีการจัดทําแผนการสอบเทียบเครื่องมือทีใ่ ชเฝาระวัง ตรวจวัด
4.6.1
และวิเคราะหทางดานพลังงานไวหรือไม
4. สุมตรวจสอบบันทึกหรือประวัตกิ ารสอบเทียบเครื่องมือวัด วาได
4.6.1
มีการสอบเทียบตรงตามชวงเวลาแผนหรือไม
5. ตรวจสอบ Calibration Data ของเครื่องมือวัดทีใ่ ชงานอยูวา ผลการ
4.6.1
สอบเทียบอยูในชวงการยอมรับตามทีก่ ําหนดหรือไม และการสอบ
เทียบนั้น ๆ สามารถอางอิงไปยังมาตรฐานสากลไดหรือไม
6. มีการกําหนดการประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและขอ
4.6.2
กําหนดอืน่ ๆ ในดานพลังงานทีเ่ กีย่ วของไวอยางไร
4.6.2
7. ตรวจสอบบันทึกการประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและขอ
กําหนดอืน่ ๆ วาไดมกี ารประเมินตามชวงเวลาทีก่ ําหนดหรือไม
(ควรสุมตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัตติ ามกฎหมายดวย เชน การ
จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน, คุณสมบัตขิ อง ผชร./ผชอ.ฯลฯ)
หัวหนาทีม_____________________________
/
/
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ง

FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Audit Check List
หนา 7/8
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
รายการตรวจประเมิน
4.6.3
9. มีการกําหนดชวงเวลาในการ Internal Audit ไวอยางไร และขอ
ตรวจสอบแผนการ Ineternal Audit วาเปนไปตามชวงเวลาที่
กําหนดหรือไม
4.6.3
10. ตรวจสอบการ Internal Audit ทีผ่ านมาวาตรงตามแผนหรือไม
สุมตรวจสอบ Audit Check List, ใบ CAR ทีอ่ อกและ Audit
Report ทีจ่ ัดทําวามีบันทึกขอมูลทีส่ อดคลองตรงกันหรือไม
4.6.3
11. สุมตรวจสอบวา Internal Auditor ไดทําการตรวจพืน้ ทีท่ อี่ ยูใน
ความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงหรือไม
4.6.3
12. ผูทเี่ ปน Internal Auditor ผานการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจ
ประเมินภายใน ISO 50001 หรือไม (ตรวจสอบประวัตกิ ารฝก
อบรมและการประเมินผล)
13. ผลของการ Internal Audit ไดมกี ารรายงานใหผูบริหารระดับสูง
4.6.3
รับทราบหรือไม
4.6.4
14. จากการดําเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน ไดมกี ารระบุ
ถึงความไมสอดคลองทีเ่ กิดขึ้นหรือมีแนวโนมจะเกิดขึ้นเพือ่
นําไปแกไข, ปฏิบัตกิ ารแกไขหรือปฏิบัตกิ ารปองกันไวหรือไม
4.6.4
15. ตรวจสอบใบ CAR/PAR ทีป่ ดสมบูรณแลววาไดมกี ารวิเคราะห
สาเหตุ, กําหนดวิธีการแกไข, วิธีปฏิบัตกิ ารแกไข หรือวิธีปฏิบัติ
การปองกัน ตามระบบหรือไม และตรวจสอบวามีหลักฐานของ
การปฏิบัตกิ ารแกไขหรือปฏิบัตกิ ารปองกันนั้น ๆ หรือไม
4.6.5
16. มีการจัดทํารายชื่อบันทึกทีต่ อ งจัดเก็บ อายุการจัดเก็บ และผูรับ
ผิดชอบในการจัดเก็บและทําลายไวอยางไร
4.7 การทบทวนของฝายบริหาร
4.7.1
1. มีการกําหนดชวงเวลาและแผนการประชุมทบทวนของฝาย
บริหารไวอยางไร
4.7.1
2. ตรวจสอบบันทึกการประชุมทบทวนของฝายบริหารทีผ่ านมา
วาไดมกี ารประชุมตามแผนหรือไม
หัวหนาทีม_____________________________
/
/
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ง

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

คูมือพัฒนาและสงเสริม
สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

FM-MR-009 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Audit Check List
หนา 8/8
ขอกําหนด บันทึกหลักฐานหรือสิ่งทีพ่ บในการตรวจ
รายการตรวจประเมิน
4.7.2
3. ประเด็นนําเขาประชุมทบทวนของฝายบริหารครอบคลุมหัวขอ
ตาง ๆ ดังนี้หรือไม
a) ติดตามการดําเนินการตาง ๆ จากการทบทวนฯ ครั้งทีผ่ านมา
b) การทบทวนนโยบายพลังงาน
c) การทบทวนสมรรถนะดานพลังงานและ EnPIs ทีเ่ กีย่ วของ
d) ผลการประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและขอกําหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับองคกร
e) ความคืบหนาของวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน
f) ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
g) สถานะของการปฏิบัตกิ ารแกไขและการปฏิบัตกิ ารปองกัน
h) การคาดการณสมรรถนะดานพลังงานสําหรับชวงเวลาถัดไป
i) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
4. ผลทีไ่ ดจากการทบทวนของฝายบริหารครอบคลุมการตัดสินใจ
4.7.3
และการดําเนินการทีเ่ กีย่ วกับเรื่องตาง ๆ ดังนี้หรือไม
a) การเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะดานพลังงานขององคกร
b) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน
c) การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดวัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
d) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค, เปาหมาย หรือองคประกอบ
อืน่ ๆของระบบการจัดการพลังงาน, ความสม่ําเสมอในการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องขององคกร
e) การเปลี่ยนแปลงในดานการจัดสรรทรัพยากร

หัวหนาทีม_____________________________
/
/

ง.4-8

inner 50001new

( 4)1-3.indd 8

ภาคผนวก ง.4 ตัวอยาง “แบบฟอรมการตรวจประเมินภายใน”

20/7/2560 15:16:11

คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)
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ง

FM-MR-010 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60
Corrective and Preventive Action Request "CAR/PAR"
หมายเลข
วันที่ออก
พืน้ ที่ที่พบขอบกพรอง

วัตถุประสงค
การปฏิบตั กิ ารแกไข
การปฏิบตั กิ ารปองกัน
พบขอบกพรองจาก
การตรวจประเมินภายในตามแผนการตรวจครั้งที_่ _______/________
การปฏิบตั งิ านภายใน
ลูกคา
Supplier
อืน่ ๆ__________________
อางอิงมาตรฐาน
ISO 50001:2011
รายละเอียดขอบกพรองที่พบ

หัวหนาทีมตรวจ / ผูออก __________________________
/
/
สาเหตุของขอบกพรอง

ผูรับผิดชอบพืน้ ที่ ___________________________
/
/

การแกไขเบื้องตน

วิธปี ฏิบตั กิ ารแกไขหรือวิธปี ฏิบตั กิ ารปองกัน

วันกําหนดเสร็จ________________________________
ผูรับผิดชอบพืน้ ที่ _______________________________
/
/
ผลการตรวจประเมินซ้าํ

สรุปผล

ปด CAR / PAR เนื่องจากการปฏิบตั กิ ารแกไขหรือการปฏิบตั กิ ารปองกันเสร็จสิ้น
ปด CAR / PAR โดยออก CAR / PAR ใหมเลขที_่ ____________________

หัวหนาทีมตรวจ / ผูตรวจ ________________________
/
/
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MR_______________________________
/
/

MR_______________________________
/
/
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คูมือพัฒนาและสงเสริม

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

FM-MR-011 ทบทวนครั้งที่ 0, 8/5/60

Audit Report
การตรวจประเมินครั้งที่___________/___________
อางอิงมาตรฐาน
พืน้ ทีต่ รวจประเมิน
วันทีต่ รวจประเมิน
ทีมตรวจประเมิน

ISO 50001:2011
หมายเลขรายงาน

สรุปรายงานการตรวจประเมินภายใน
จากการตรวจประเมินภายในแผนก
พบขอบกพรองและออก CAR จํานวน
และ มี Observe จํานวน
เรื่อง โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
ขอบกพรอง
1
2
3
4

CAR

Observe (OBS.)
1
2
3
4
หัวหนาทีมตรวจ_________________________
/
/
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

ง

ภาคผนวก ง.5 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการปฏิบัติ การแกไข และการปฏิบัติการปองกัน”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
หมายเลขเอกสาร PM-MR-009
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่

รายละเอียดการแกไข

วันที่บังคับใช

0

จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011

8/5/2017
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)

สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-MR-009

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติ การแกไข และการปฏิบัติการปองกัน
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบงานในการปฏิบัติการแกไขและปฏิบัติการปองกัน ความไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้น
หรือที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในระบบการจัดการพลังงาน
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.6.4 ความไมเปนไปตามขอกําหนด การแกไข การปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
3. ขอบเขต
ครอบคลุ มการการปฏิบัติ การแก ไขและการปฏิบัติ การป อ งกั นป ญ หาความไมเ ปน ไปตามขอ กํา หนด
ที่เกิดขึ้นหรือที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในระบบการจัดการพลังงาน
4. คําจํากัดความ
- Correction คือ การแกไขความไมเปนไปตามขอกําหนดในเบื้องตน
- Corrective Action Request (CAR) คื อ การขอให ป ฏิ บั ติ ก ารแก ไ ขเพื่ อ มิ ใ ห ค วามไม เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดเกิดซ้ําขึ้นอีก
- Preventive Action Request (PAR) คื อ การขอให ป ฏิ บั ติ ป อ งกั น เพื่ อ มิ ใ ห ค วามไม เ ป น ไปตามข อ
กําหนดเกิดขึ้น
5. ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : ผูที่พบปญหา
1.1 เมื่อพบปญหาความไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นหรือที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้น ในระบบการจัด
การพลังงาน จากประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ผลการตรวจประเมินภายในและผลการตรวจประเมินภายนอกโดยผูใหการรับรอง
- การไมปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขั้นตอนหรือวิธีการทํางานในระบบการจัดการพลังงาน
- การดําเนินงานที่ไมสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานพลังงานที่เกี่ยวของ
- ความไมตระหนักในการอนุรักษพลังงาน
- ผลจากการเฝาระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห
- เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวของในระบบการจัดการพลังงาน
- ขอรองเรียนจากภายในและภายนอกองคกร ฯลฯ
และหากต อ งการให มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารแก ไ ขหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น ให อ อกใบ Corrective and
Preventive Action Request “CAR/PAR” (FM-MR-010) สงให EnMR
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : EnMR
2.1 พิจารณาใบ CAR/PAR ที่ออกวามีความถูกตองเหมาะสมหรือไม หากมีความถูกตองเหมาะสมให
กําหนดหมายเลขใบ CAR/PAR ดังกลาว
2.2 บันทึกรายละเอียดของ CAR/PAR ในใบบันทึกสถานภาพ CAR/PAR (FM-MR-012)
2.3 สงใบ CAR/PAR ไปยังผูที่รับผิดชอบปญหาเพื่อทําการวิเคราะหสาเหตุและกําหนดวิธีปฏิบัติการแกไข
หรือวิธีปฏิบัติการปองกัน
หมายเหตุ : หากเปนขอบกพรองเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ผลิตภัณฑ หรือบริการที่
จัดซื้อ จัดจาง ใหสง CAR/PAR ผานเจาหนาที่จัดซื้อไปยัง Supplier ที่รับผิดชอบ
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รหัสเอกสาร
PM-MR-009

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

ง

หนาที่
3/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติ การแกไข และการปฏิบัติการปองกัน
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : ผูที่รับผิดชอบปญหา
3.1 รับ CAR/PAR และทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
3.2 หากขอบกพรองที่เกิดขึ้นมีการแกไขเบื้องตน (Correction) ใหระบุในใบ CAR/PAR ดวย
3.3 กําหนดวิธีการปฏิบัติการแกไขหรือวิธีปฏิบัติการปองกันพรอมวันกําหนดเสร็จลงในใบ CAR/PAR
และสงคืน EnMR
ขั้นตอนที่ 4 ผูรับผิดชอบ : EnMR
4.1 พิจารณา CAR/PAR ความเหมาะสมของวิธีการแกไข วิธีปฏิบัติการแกไขหรือ วิธีปฏิบัติการปองกัน
หากไมเหมาะสมใหสงคืนเพื่อกําหนดวิธีการมาใหม
4.2 หากวิ ธี ก ารเหมาะสมให ล งนามใน CAR/PAR นั้ น และบั น ทึ ก รายละเอี ย ดใบบั น ทึ ก สถานภาพ
CAR/PAR (FM-MR-012)
ขั้นตอนที่ 5 ผูรับผิดชอบ : ผูที่รับผิดชอบปญหา
5.1 รับผิดชอบใหมีการปฏิบัติการแกไขหรือปฏิบัติการปองกันตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 6 ผูรับผิดชอบ : ผูตรวจปด CAR/PAR
6.1 ดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติการแกไขหรือปฏิบัติการปองกันตามระยะเวลาที่กําหนด
6.2 หากปญหาไดรับการปฏิบัติการแกไขหรือปฏิบัติการปองกันเสร็จสิ้นสมบูรณ ใหผูตรวจบันทึกผลการ
ตรวจประเมินซ้ํา พรอมลงนามปด CAR/PAR และสงให EnMR
6.3 หากปญหาไมไดรับการปฏิบัติการแกไขหรือปฏิบัติการปองกัน หรือดําเนินการโดยไมสมบูรณให
บันทึกผลการตรวจประเมินซ้ํา พรอมลงนามปด CAR/PAR สงให EnMR และทําการเปด CAR/PAR
ใหม โดยใหดําเนินการซ้ําตามขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 7 ผูรับผิดชอบ : EnMR
7.1 EnMR ลงนามรับทราบการปด CAR/PAR และบันทึกรายละเอียดของ CAR/PAR ที่ปดในบันทึก
สถานภาพ CAR/PAR
7.2 หากออก CAR/PAR ซ้ําไปแลว 3 ครั้ง พบวาปญหายังไมไดรับการปฏิบัติการแกไขหรือปฏิบัติการ
ปองกัน ใหนําปญหาเขาสูการทบทวนของฝายบริหาร
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
Corrective and Preventive Action Request “ CAR/ PAR”
(FM-MR-010)
ใบบันทึกสถานภาพของ CAR/PAR (FM-MR-012)

อายุการจัดเก็บ
2 ป

ผูรับผิดชอบ
EnMR

2 ป

EnMR
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ภาคผนวก ง.6 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการควบคุมบันทึก”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การควบคุมบันทึก
หมายเลขเอกสาร PM-MR-002
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล (ISO 50001)
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รหัสเอกสาร
PM-MR-002

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/2

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมบันทึก
1. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนระบบงานในการควบคุมบันทึกในระบบการจัดการพลังงานและเพื่อใหมั่นใจวาบันทึกไดมีการชี้บงและ
จัดเก็บอยางมีประสิทธิผล และถูกทําลายเมื่อครบอายุการจัดเก็บ
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.6.5 การควบคุมบันทึก
3. ขอบเขต
ครอบคลุมบันทึกที่อยูในระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
4. คําจํากัดความ
บันทึก หมายถึง แบบฟอรมที่กรอกแลว หรือขอมูล รายงานตางๆ ที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานในการดําเนินการ
ตามข อกํ าหนดและแสดงถึ งประสิ ทธิ ผลของระบบการจั ดการพลั งงาน ซึ่ ง อาจอยู ในรู ปกระดาษหรื อ สื่ อ ทาง
อิเล็คทรอนิคส
5. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : EnMR
1.1 กําหนดรายชื่อบันทึกของแผนกที่ตองการจัดเก็บและกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก
1.2 ใหเจาหนาที่ DC จัดทํารายชื่อบันทึก (FM-MR-004) พรอมระบุอายุการจัดเก็บของแตละหนวยงาน
1.3 EnMR อนุมัติรายชื่อบันทึก (FM-MR-004)
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : เจาหนาที่ DC
2.1 สําเนารายชื่อบันทึกที่ EnMR ลงนามแลวใหกับหนวยงานตางๆ
2.2 จัดเก็บตนฉบับรายชื่อบันทึก
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : หัวหนาหนวยงานที่จัดเก็บบันทึก
3.1 จัดเก็บสําเนารายชื่อบันทึกเพื่อใชอางอิงในการทํางาน
3.2 รับผิดชอบในการจัดทําบันทึก และชี้บงตามความเหมาะสม เชน ระบุชื่อบันทึกที่สันแฟมและเก็บใสตูเก็บ
เอกสารเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการเรียกใชงาน และทําการจัดเก็บตามระยะเวลาที่กําหนด
3.3 ตรวจสอบรายการบั น ทึ กที่ ค รบกํ า หนดอายุ การจั ด เก็ บ และทํ า ลายบั น ทึ ก ที่ ค รบกํ า หนดโดยการฉีก
หรือทําลายตามความสําคัญของบันทึกนั้นๆ
3.4 หากตองการเปลี่ยนแปลงบันทึกที่จัดเก็บภายในหนวยงานหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดเก็บใหแจง
EnMR เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ํา
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
รายชื่อบันทึก (FM-MR-004)
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อายุการจัดเก็บ
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ DC
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ภาคผนวก จ.1 ตัวอยาง ระเบียบปฏิบัติงาน “เรื่องการทบทวนการบริหาร”

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure)
เรื่อง : การทบทวนการบริหาร
หมายเลขเอกสาร PM-MR-010
ทบทวนครั้งที่ 0 วันที่บังคับใช 8/5/2017
อนุมัติโดย_________________________
EnMR
บันทึกการแกไข
แกไขครั้งที่
0

รายละเอียดการแกไข
จัดทําเพื่อเริ่มใชในระบบ ISO 50001:2011
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สําหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

บริษัท สงเสริม ISO 50001 จํากัด

รหัสเอกสาร
PM-MR-010

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

หนาที่
2/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการทบทวนการบริหาร
1. วัตถุประสงค
เพื่ อใช เป น ระบบการทบทวนการบริหารและเพื่ อให มั่ น ใจว า ระบบการจั ด การพลั ง งานของบริษั ท ฯ ได รับ
การทบทวนโดยคณะกรรมการฝายบริหารตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไว
2. ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011
ขอที่ 4.7 การทบทวนการบริหาร
3. ขอบเขต
ครอบคลุ ม ถึ ง กิ จ กรรมการทบทวนระบบการจั ด การพลั ง งานของบริ ษั ท ฯ โดยการประชุ ม ทบทวน
ของคณะกรรมการฝายบริหารจะกระทําอยางนอยปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)
4. คําจํากัดความ
4.1 คณะกรรมการฝ า ยบริ ห ารหมายถึ ง ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด และผู จั ด การหน ว ยงานต า งๆที่ รั บ ผิ ด ชอบระบบ
การจัดการพลังงาน ประกอบดวย
4.1.1 Managing Director
เปน ประธานคณะกรรมการ
4.1.2 ผูจัดการทั่วไป
เปน รองประธานคณะกรรมการ
4.1.3 Energy Management Representative เปน กรรมการ
4.1.4 ผูจัดการฝายธุรการ
เปน กรรมการ
4.1.5 ผูจัดการฝายผลิต
เปน กรรมการ
4.1.6 ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ
เปน กรรมการ
4.1.7 ผูจัดการฝายวิศวกรรม
เปน กรรมการและเลขานุการ
5. ระเบียบปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ผูรับผิดชอบ : เลขานุการ
1.1 จัดทําแผนการประชุมทบทวนการบริหาร (FM-MR-013) ให MD ลงนาม
1.2 เมื่อถึงกําหนดการประชุมจัดทําหนังสือเชิญประชุมทบทวนฝายบริหาร โดยระบุวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงที่ประชุม
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
วาระที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงานตางๆจากการประชุมทบทวนครั้งที่ผานมา
วาระที่ 4 ทบทวนนโยบายดานพลังงาน
วาระที่ 5 ทบทวนสมรรถนะดานพลังงานและตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs) ที่เกี่ยวของ
วาระที่ 6 ผลการประเมินความสอดคลองกับกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ
วาระที่ 7 ระดับของการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดานพลังงาน
วาระที่ 8 ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
วาระที่ 9 สถานะของการปฏิบัติการแกไขและการปฏิบัติการปองกัน
วาระที่ 10 สมรรถนะดานพลังงานที่คาดการณไวสําหรับชวงเวลาถัดไป
วาระที่ 11 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1.3 สงหนังสือเชิญประชุมใหกับคณะกรรมการฝายบริหารทุกทาน
ขั้นตอนที่ 2 ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการฝายบริหาร
2.1 รับหนังสือเชิญประชุมจากเลขานุการการประชุม
2.2 จัดเตรียมขอมูลการประชุมที่เกี่ยวของตามวาระการประชุม
2.3 มอบหมายใหเลขาฯจัดเตรียมและแจกเอกสารที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการกอนการประชุม
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รหัสเอกสาร
PM-MR-010

ทบทวนครั้งที่
0

วันที่บังคับใช
8/5/2017

จ

หนาที่
3/3

ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการทบทวนการบริหาร
ขั้นตอนที่ 3 ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการฝายบริหาร
3.1 ดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 4 ผูรับผิดชอบ : เลขานุการ
4.1 จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ลงในรายงานการประชุ ม ทบทวนการบริ ห าร (FM-MR-014) และจะต อ ง
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี้
- การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะดานพลังงานขององคกร
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานพลังงาน
- การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะดานพลังงาน (EnPIs)
- การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือองคประกอบอื่นๆของระบบการจัดการพลังงาน
ซึ่งสอดคลองตามความมุงมั่นในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
- การจัดสรรทรัพยากร
4.2 สงรายงานการประชุมใหประธานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 5 ผูรับผิดชอบ : ประธานคณะกรรมการ
5.1 รับรายงานการประชุม พิจารณาลงนามอนุมัติ
5.2 สงรายงานคืนเลขานุการการประชุม
ขั้นตอนที่ 6 ผูรับผิดชอบ : เลขานุการ
6.1 รับรายงานการประชุมที่ผานการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ
6.2 แจกจายรายงานการประชุมใหคณะกรรมการ
6.3 จัดเก็บตนฉบับรายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 7 ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการฝายบริหาร
7.1 รับรายงานการประชุมจากเลขานุการ
7.2 ดําเนินการตามมติที่ประชุม
6. การจัดเก็บบันทึก
รายชื่อบันทึก
แผนการประชุมทบทวนการบริหาร (FM-MR-013)
รายงานการประชุมทบทวนการบริหาร (FM-MR-014)
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ขอกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 – ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๔๔๑๓ (พ.ศ.
๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบั ญญัติ มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑอุ ต สาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑เรื่อ ง กํ า หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ขอกําหนดและขอแนะนําในการใช
พระราชบัญญัติการสงเสริมและอนุรักษพลังงาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการ
อนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานพ.ศ. ๒๕๕๕
ISO 50001:2011 Energy management systems Requirements with guidance for use
DIN EN 16001: Energy Management Systems in Practice; A Guide for Companies and Organizations
ISO 50002:2014 Energy audits — Requirements with guidance for use
ISO 50003: 2014 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and
certification of energy management systems
ISO 50004:2014 Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and
improvement of an Energy management system
ISO 50006:2014 Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines
(EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance
ISO 50015:2014 Energy management systems - Measurement and Verification of Organizational Energy
Performance —General Principles and Guidance
ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements
ISO 14001:2015 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use
คูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน,
พ.ศ. 2555
คูมือการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิค โครงการพัฒนาบุคลากรการอนุรักษพลังงานจากกรณี
ตัวอยางในอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน, กรุงเทพฯ.
เอกสารเผยแพรโครงการศึกษาเกณฑการใชพลังงานในอุตสาหกรรมอโลหะ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, กรุงเทพฯ.
คูมือการอนุรักษพลังงานจากกรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ,
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน , พ.ศ. 2557
คูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สําหรับโรงงานควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน, พ.ศ. 2557
คูมือพัฒนาระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สําหรับอาคารควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน, พ.ศ. 2557
คูมือการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 สําหรับโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, พ.ศ. 2559
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