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กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน 
พระราชบัญญัติ • พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

• พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

พระราชกฤษฎีกา • พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 
• พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 

กฎกระทรวง 

• กฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการ
อนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 

• กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจ านวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 
• กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
• กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 
• กฎกระทรวง ส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศ, กระจก, เครื่องท าน้ าอุ่นไฟฟ้า, กระติกน้ า

ร้อนไฟฟ้า เป็นต้น 

ประกาศกระทรวง 
• ประกาศกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
• ประกาศกระทรวงการก าหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะข้ันต่ า ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความ

เย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552 
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แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน 
• กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๒ 

http://www.dede.go.th/download/energysaving58/18_2552.pdf  

• ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ 
http://www.dede.go.th/download/energysaving58/22.pdf  

• แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานส าหรับโรงงานควบคุม 
http://www.dede.go.th/download/energysaving58/formfact_2559.xls  

• คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
http://www.dede.go.th/download/energysaving58/3.pdf  
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ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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ISO 50001 
• ISO 50001:2011 คือ มาตรฐานของระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management 

System) หรือเรียกโดยย่อว่า EnMS เพื่อให้เป็นกรอบในการท าการจัดการพลังงานของ
องค์กรต่างๆ ซ่ึงมีพื้นฐานเดียวกับระบบการจัดการอื่นๆของ ISO เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

• ระบบมาตรฐานนี้สามารถน าไปใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท ทั้งยังสามารถ
บูรณาการให้เข้ากับระบบอื่นๆได้ โดยต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามหลักการ P-D-C-A คือ 
วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และ แก้ไขและปรับปรุง (Act) 
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รูปแบบของระบบ ISO 50001 
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องค์ประกอบของข้อก าหนด ISO 50001 
4.1 General requirements 
4.2 Management responsibility 
4.3 Energy policy 
4.4 Energy planning 
      4.4.1 General 
      4.4.2 Legal requirements 
      4.4.3 Energy review 
      4.4.4 Energy baseline 
      4.4.5 Energy Performance Indicators 
      4.4.6 Energy objectives, targets and action plans 
4.5 Implementation and operation 
      4.5.1 General 
      4.5.2 Competence, training and awareness 
      4.5.3 Communication 
      4.5.4 Documentation 
      4.5.5 Operational control 
      4.5.6 Design 
      4.5.7 Procurement 
4.6 Checking 
      4.6.1 Monitoring, measurement and analysis 
      4.6.2 Compliance with legal requirements 
      4.6.3 Internal audit 
      4.6.4 Nonconformities, corrective action and preventive action 
      4.6.5 Control of records 
4.7 Management review 
       4.5.1 General 

      4.7.2 Input to management review 
      4.7.3 Output from management review 8 



ISO 50004 & ISO 50006 
• ISO 50004 คือ ข้อแนะน าส าหรับการด าเนินการ รักษาไว้ และปรับปรุงระบบ

การจัดการพลังงาน (Guidance for the implementation, maintenance 
and improvement of an energy management system)  

9 

• ISO 50006 คือข้อแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด ISO 
50001 ในส่วนของการหา การใช้ และการจัดการ ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน 
(energy performance indicators, EnPIs) และระดับการใช้พลังงานอ้างอิง
(energy baselines, EnBs) เพ่ือวัดสมรรถนะด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลง
ของสมรรถนะด้านพลังงาน 



• Specify EnMS requirements that can be used for certification. 
ISO 50001 

• specifies the principles of carrying out energy audits, requirements for the common processes 
during energy audits, and deliverables for energy audits. 

ISO 50002 

• Specifies requirements for competence, consistency and impartiality in the auditing and 
certification of EnMS for bodies providing these services. In order to ensure the effectiveness of 
EnMS auditing 

ISO 50003 

• Provides guidance when implementing the requirements of EnMS based on ISO 50001 
ISO 50004 

• Provides practical guidance on how to meet the requirements of ISO 50001 related to 
establishment, use, and maintenance of EnPIs and EnBs in measuring energy performance and 
energy performance changes. 

ISO 50006 

• Establishes general principles and guidelines for the process of measurement and verification 
(M&V) of energy performance of an organization or its components. 

ISO 50015 

อนุกรมมาตรฐาน ISO  
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• พรบ. พ.ศ. 2535  
• กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 
• ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 

• ISO 50004 
• ISO 50006 

ยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

• ส าหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบรับรองการจัด
การพลังงาน ผู้ตรวจประเมิน และคณะท างานจัด
การพลังงาน 

กฎหมายด้านอนุรักษ์
พลังงาน  

มาตรฐานการจัด
การพลังงานสากล  

• คู่มือ 
• สื่อประกอบการสอน 

โครงการหลักสูตรการ
ยกระดับระบบการจัด

การพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานสากล 

 

ความเข้าใจโครงการ 
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8 ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001/ 
 ISO 50004 

ISO 50006 

- พ.ร.บ กฎ ประกาศ กระทรวง 

- ข้อก าหนดและข้อแนะน าในระบบ
การจัดการพลังงาน EnMS  

- การวัดสมรรถนะด้าน
พลังงาน โดยใช้ EnPI, EnB 

ยกระดับระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดและข้อแนะน าในมาตรฐานสากล 

 เพื่อท าให้ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มี
ความพร้อมจะด าเนินการระบบจัดการพลังงานเตม็รูปแบบหรือพัฒนาไปถึงการ
ขอรับรองตามระบบมาตรฐานสากลอ่ืน 

การน ามาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช ้
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ความเช่ือมโยงระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 
กับมาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงาน  



PDCA ISO 50001 / ISO 50004 การจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ข้อก าหนด 
ข้อก าหนด / 
ข้อเสนอแนะ 

ขอบข่าย
และการ
บริหาร 

ขั้นตอนท่ี 1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 5  

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานะภาพเบ้ืองต้น
ด้านการจัดการพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 3 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสงูสดุ 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

 
4.1 ข้อก าหนดท่ัวไป (EnMS) 

 

PLAN 

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์
พลังงาน  

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 4 

 
ข้ันตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์

พลังงาน  
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 6 

ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 1 ข้อ 2, 3, 
4 
 

ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 7 
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 2 ข้อ 5 ถึง 

ข้อ 10 

 
4.3 นโยบายพลังงาน 

4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวช้ีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

 
  

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายพลังงาน และ
แผนปฏิบัติการด้านการจดัการพลงังาน 

DO 

CHECK 

ACT 

ขั้นตอนท่ี 6 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ

ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 8 

ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 11 
ถึง ข้อ 14 

ISO 50006 

ข้อเสนอแนะ 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลงังานผลติภัณ์ และพลังงาน 

ขั้นตอนท่ี 7 การตรวจติมตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 9 
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 4 ข้อ 15 

ถึง ข้อ 17 

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการปอ้งกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ข้อ 9 
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 หมวด 4 ส่วนท่ี 2 

ข้อ 18 ถึง ข้อ 20 

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

 
4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะด้าน

พลังงานท่ีเกี่ยวข้องจากการทบทวนด้านพลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน EnPI 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน EnB  
 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและข้อมูล
ฐานพลังงาน EnPI, EnB 

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะด้าน
พลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน EnPI, EnB 

 
4.1 ข้อก าหนดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ  

4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวังการวัดและการวเิคราะห์ 
4.6.2 การประเมินการปฏิบตัิตามข้อก าหนด

ด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้าน
พลังงาน เป้าหมายพลังงาน 
และแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดการพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

3. ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานแผนการ
ฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ 
แลวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

แผนการอนุรักษ์พลังงาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การส่ือสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหา
ปริมาณของสมรรถนะด้าน
พลังงานที่เกี่ยวข้องจากการ

ทบทวนด้านพลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะ

ด้านการใช้พลังงาน 
4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้าน

พลังงาน  

4.7 การทบทวนการ
บริหาร 

4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการ

ทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการ

บริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป (EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ข้อก าหนดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐาน

พลังงาน  
4.6 การดูแลรักษาและการปรับ
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน

และข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ข้อก าหนดการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนที่ 1 ตั้งคณะท างาน 
• เจ้าของจัดให้มีคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

โครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

• กฎหมายให้ก าหนด อ านาจหน้าที่ของคณะท างานฯ (อย่างน้อย) 
• ด าเนินการจัดการพลังงานตามนโยบายและวิธีการของโรงงานควบคุม 
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• จัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึก 
• ควบคุมดูแลการจัดการพลังงาน 
• รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจดัการต่อเจ้าของ 
• เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการ 
• สนับสนุนเจ้าของเพื่อท าตามกฎกระทรวง 

18 
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ISO ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ 
• ผู้บริหำรสูงสุด 
• ผู้แทนฝ่ำยบริหำร (EnMR) 

ISO 50001 
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ISO50001 
4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
(Management Responsibility) 

4.2.1 ความรับผิดชอบของ 
ผู้บริหารสูงสุด 

(Top Management) 

4.2.2 ความรับผิดชอบของ 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

(Management Representative) 

กฎกระทรวงฯ 
ข้อ ๕ 

อ านาจหน้าที่ของคณะท างาน 
ด้านการจัดการพลังงาน 

ประกาศแต่งตั้ง EnMR ประกาศแต่งตั้งทีม 
จัดการพลังงาน 



ความรับผิดชอบและหน้าที่ของ 
ผู้บริหารสูงสุด (Top Management) 

• ก าหนดนโยบาย 
• แต่งต้ังผู้แทนฝ่ายบริหาร (EnMR) และคณะท างานจัดการพลังงาน 
• จัดสรรทรัพยากร 
• ก าหนดขอบข่ายและขอบเขตของ EnMS 
• สื่อสารต่อพนักงานเกี่ยวกับ EnMS 
• ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI) 
• พิจารณาด้านพลังงานในการวางแผนระยะยาวขององค์กร 
• ติดตามงานและตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
• ร่วมประชุมทบทวน EnMS 

ISO 50001 
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ความรับผิดชอบและหน้าที่ของ 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร (Management Representative, EnMR) 

• ท าให้แน่ใจว่ามีการท า EnMS 

• หาคณะท างานเพ่ือจัดการพลังงาน และคณะท างานต่างๆ 

• รายงานผลการด าเนินงาน EnMS ต่อผู้บริหารสูงสุด 

• ตรวจสอบแผนกิจกรรมต่างๆ ของ EnMS 

• สื่อสารเกี่ยวกับ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

• ติดตามงาน หาเกณฑ์ในการท าให้ EnMS มีประสิทธิผล 

• สื่อสารให้องค์กรตระหนักถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ 

ISO 50001 
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ตัวแทนฝ่ายบริหาร (EnMR) 

• คุณสมบัติ 
• ความเป็นผู้น า และความสามารถในการจูงใจคน 
• อ านาจการบริหาร และการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
• สามารถสื่อสารได้ทุกระดับในองค์กร 
• มีทักษะในการแก้ปัญหาและแก้ไขข้อขัดแย้ง 
• เข้าใจลักษณะการใช้พลังงานในองค์กร และปริมาณการใช้พลังงาน 
• มีทักษะในการวิเคราะห์ เพื่อท าความเข้าใจสมรรถนะด้านพลังงาน 

• ผู้บริหารสูงสุดต้องแน่ใจว่าตัวแทนฝ่ายบริหาร มีอ านาจเพียงพอในการ
ท างานระบบ EnMS 

ISO 50004 
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คณะท างานการจัดการพลังงาน  
(Energy Management Team) 

• ประกอบด้วยบุคลากรจากหลากหลายฝ่าย และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยมีตัวแทนจากส่วน
งานที่มีผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กร  

• การเลือกสมาชิกของคณะท างาน ควรพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ 
• บุคคลที่มีความสามารถหลากหลายสามารถเข้าใจทางด้านการจัดการและทางเทคนิคของ EnMS 
• บุคคลที่สามารถเข้าถึงผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจด้านการเงิน 
• พนักงานควบคุมส่วนงานที่ใช้พลังงานอย่างมีนัยส าคัญ (Significant Energy Use, SEU) 
• พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุง 
• พนักงานที่รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการและงานต่างๆของ EnMS 
• พนักงานฝ่ายผลิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงองค์กร 
• ตัวแทนจากกะการท างานต่างๆ 
• ผู้รับผิดชอบ supply chain ขององค์กร 
• บุคคลที่มีหน้าที่ที่ EnMS ต้องการ เช่นบุคคลที่ดูแลค่าใช้จ่าย ดูแลการจัดซื้อ ดูแลความตระหนัก 

• องค์กรควรสร้างความสามารถในการจัดการพลังงานให้ทั่วองค์กร เช่นการหมุนเวียนทีมงานพลังงาน 

ISO 50004 
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ต้องท ำเป็นเอกสำร 

ISO 50004 

• นัดประชุมติดตามเป็นระยะ 
• ทบทวนผล Internal Audit และการแก้ไข 
• ใช้เครื่องมือทางการจัดการ เช่น balanced 
scorecard 
• ทบทวนและควบคุม EnPI 
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4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

คู่มือ 
การจัดการพลังงาน List, Map or Drawing 

Simplicity !! 
ง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 

ขอบข่าย (scope) 

• ต้องรวมส่วนงานใดบ้าง 

• ต้องรวมการปฏิบัติงานและกิจกรรม
ใดบ้าง 

• เชื้อเพลิงที่ใช้กับการขนส่งจะรวม
หรือไม ่

• รวมการน าสารเช่น น้ าหรือสารเคมีเข้า
ออกองค์กรหรือไม่ 

• ใครเป็นผู้บริหารสูงสุดในขอบข่ายและ
ขอบเขตนั้น 

ขอบเขต (boundary) 

• ส่วนไหนของที่ตั้งองค์กรที่น ามารวม 

• รวมอาคารและกระบวนการใดบ้าง 

• รวมส่วนขององค์กรที่ตั้งอยู่ที่อ่ืน
หรือไม ่

• ส่วนไหนในพ้ืนที่ขององค์กรที่จะไม่
น ามารวม 

 

ISO 50001 



ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ภาพรวมการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

• ในกรณีที่ท าการจัดการพลังงานเป็นครั้งแรก เจ้าของต้องประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 
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ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ภาพรวมการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

• เจ้าของโรงงานต้องจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยอาจต้ังคณะท างาน
เพื่อช่วยจัดท านโยบาย 

• นโยบายแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงาน 

• ท าเป็นเอกสารและลงลายมือช่ือเจ้าของ และเผยแพร่ อย่างน้อยต้อง 
• ระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน 

• เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ 

• แสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 

• แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

• แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการ 

 

นโยบายพลังงาน 
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คณะท างานประชุม
ร่วมกับเจ้าของ เพื่อ

ก าหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน 

แถลงนโยบาย 

รับความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

ท าเอกสารนโยบาย 
อนุรักษ์พลังงาน 

 จัดเก็บรายงานการประชุม 

 ลงรายมือชื่อ 

 ติดป้ายประกาศ 
 บรรยายช่วงปฐมนิเทศ 
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ISO50001 Energy Policy 
• เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานขององค์กร 
• แสดงว่ามุ่งมั่นในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
• แสดงความมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีข้อมูลและทรพัยากรที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
• แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 
• มีแนวทางในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
• สนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน 
• มีการจัดท าเป็นเอกสารและสื่อสารแก่บุคลากรทกุระดับภายในองค์กร 
• มีการทบทวนและปรับปรุงตามความจ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ 

ISO 50001 
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ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ภาพรวมการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
1. รวบรวมข้อมูล การผลิตหรือการบริการ และการใช้พลังงาน 
2. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

1. ระดับองค์กร 
• การใช้พลังงานในรอบปี 
• สัดส่วนการใช้พลังงาน แยกตามระบบ 
• เปรียบเทียบกับอดีต หรือ benchmark 

2. ระดับผลิตภัณฑ์ SEC 
3. ระดับเครื่องจักร 

• ประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ 
• วิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงาน 

3. ก าหนดมาตรการในการลดการสูญเสีย 
 

ของทุกฝ่ำยหรือแผนกท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้พลังงำน มค ถึง ธค 

แต่ละผลิตภัณฑ์ 

1 2 

แต่ละเดือน 

1. ขนำดกำรใช้พลังงำน 
2. ชั่วโมงกำรใช้งำน 
3. ศักยภำพในกำรปรบัปรงุ 
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45 

ระดับองค์กร 1 

ระดับผลิตภัณฑ ์

kWh 
unit of A 

MJ 
unit of  A 

Examples 

หาค่า SEC โดยใช้อัตราส่วนของปริมาณ
การใช้พลังงานทั้งหมดต่อหน่วยการผลิต 2 

kWh 
unit of products 

MJ 
unit of products 

Examples 

ขอ้มลูตัง้แตเ่ดอืนมกราคม – ธันวาคม 
ของปีทีผ่า่นมา 

ระดับอุปกรณ ์

Chiller: 
kW/TR 

Air Compressor: 
kWh/100scfm-hr 

Examples 
 การใช้พลังงานของแต่ละ

อุปกรณ์หลัก 
 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 การสูญเสียพลังงานในแต่ละ

อุปกรณ์ 
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ISO50001 Energy Review 
1. วิเคราะห์ลักษณะและปริมาณการใช้พลงังาน 

• ชี้บ่งแหล่งพลังงานที่ใช้ในปจัจบุัน 
• ประเมินลักษณะและปริมาณการใช้พลงังานในอดตีและปัจจบุัน 

2. ชี้บ่งลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ (Significant Energy Use, SEU) 
• ชี้บ่งส่วนงาน อุปกรณ์ ระบบ กระบวนการ หรือบุคคล ท่ีส่งผลต่อการใช้พลงังานทีม่ี

นัยส าคัญ 
• ชี้บ่งตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลงังานที่มนีัยส าคัญ 
• หาสมรรถนะด้านพลังงาน ของสิ่งที่ใช้พลงังานอย่างมีนัยส าคัญ 
• ประมาณการใช้พลังงานในอนาคต 

3. ชี้บ่ง จัดล าดับความส าคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุง 
 

ISO 50001 

Energy Performance 
Energy Performance Indicator (EnPI) 

Energy Baseline (EnB) 
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+ แนวโน้มกำรใช้พลังงำน  
     อดีตถึงปัจจุบัน 

ISO 50001 

วิเครำะห์ 
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ระดับกำรบรหิำรงำน (หำ EnPI + EnB) 

ISO 50001 
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ระดับการบริหาร วัตถุประสงค์ EnPI Baseline 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ในไลนผ์ลิต 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
ผลผลิต (kWh/kgfg) 

kWh/kg = 0.332 

รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ลดการใช้ไอน้ าในไลน์
ผลิต 

ปริมาณไอน้ าต่อหน่วยผลผลิต 
(kgst/kgfg) 

kgst/kgfg= 2.11 

รองผู้จัดการ Utility ลดการใช้เชื้อเพลิงในการ
ผลิตไอน้ า 

ปริมาณน้ ามันเตาต่อปริมาณ
การผลิตไอน้ า (Lfuel/kgst) 

Vfuel = 433+1.77xMst  
 

หัวหน้างานส านักงาน ลดการใช้ไฟฟ้าใน
ส านักงาน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส านักงาน 
(kWh/day) 

243.34 kWh 

ผู้จัดการโรงแรม ลดการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจ านวน
ห้องพัก (kWh/room) 

E = 13.5+84.3xRoom 
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• ประเมินหำ SEU 
• หำตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน 
• หำสมรรถนะด้ำนพลังงำน (EnPI และ EnB) 
• ประเมินกำรใช้พลังงำนในอนำคต 

ISO 50001 

เครื่องจักร ส่วนงำน ระบบ กระบวนกำร บุคคล 
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SEU ระบบลมอดั 

วตัถปุระสงค ์ ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) 

ตวัแปร ปรมิาณผลผลติ (kg) 

EnPI ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอ่ปรมิาณผลผลติ 
kWh/kgFG 

EnB kWh/kgFG = 0.58 

Prediction 

52 



ISO 50001 

+ เรียงล ำดับควำมส ำคัญ 
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ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ภาพรวมการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  

55 



ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดเป้าหมายและ แผนอนุรักษ์พลังงาน,  
แผนฝึกอบรม, แผนกิจกรรมส่งเสริม 

• เป้าหมาย เป็นร้อยละ 
• องค์กร 
• ต่อผลผลิต 
• แต่ละมาตรการ 

• แผนอนุรักษ์พลังงาน 
• แผน (เริ่มต้น สิ้นสุด  ผู้รับผิดชอบ) 
• รายละเอียดมาตรการ 

• แผนฝึกอบรม 
• แผนกิจกรรมส่งเสริม 

แนวทำงที่ 1 ผู้บริหำรระดับสูงเป็นผู้ก ำหนด 
แนวทำงที่ 2 กำรใช้ค่ำต่ ำสุด 
แนวทำงที่ 3 Benchmarking 

 ชื่อมำตรกำร 

 วัตถุประสงค์ 

 ระยะเวลำ 

 งบประมำณ 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ผู้รับผิดชอบ 

แผน 

Targets & Plans 
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แนวทางการก าหนดมาตรการ 
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ISO 50001 ISO 50004 

ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแต่ละระดับกำร
บริหำร ส่วนงำน หรือกระบวนกำรหลักที่เกี่ยวข้องกับกำร
ใช้พลังงำน และก ำหนดระยะเวลำบรรลุเปำ้หมำย 

• เป้าหมายมีคุณลักษณะดังนี้ 
• สามารถวัดได้ 
• สามารถท าให้ถึงเป้าหมายได้ 
• มีความส าคัญ 
• มีระยะเวลาก าหนด 
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ระดับการ
บริหาร 

EnPI Baseline Target Deadline 

ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
ผลผลิต (kWh/kgfg) 

kWh/kg = 0.332 0.30 6 months 

รองผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต 

ปริมาณไอน้ าต่อหน่วยผลผลิต 
(kgst/kgfg) 

kgst/kgfg= 2.11 2.0 12 months 

รองผู้จัดการ 
Utility 

ปริมาณน้ ามันเตาต่อปริมาณ
การผลิตไอน้ า (Lfuel/kgst) 

Vfuel = 433+1.77xMst  
 

10% reduction 12 months 

หัวหน้างาน
ส านักงาน 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าส านักงาน 
(kWh/day) 

243.34 kWh/day 200 kWh/day 3 months 

ผู้จัดการ
โรงแรม 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ
จ านวนห้องพัก (kWh/room) 

E = 13.5+84.3xRoom E=13+75xRoom 6 months 
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ISO 50001 

• แผนอนุรักษ/์แผนปรับปรงุ 
• แผนฝึกอบรมและสร้ำงควำมตระหนัก 
• แผนควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
• แผนควบคุมกำรซ่อมบ ำรุง 
• แผนควบคุมกำรจัดซ้ือสินค้ำและบริกำร 
• แผนกำรติดตำมตรวจวัด 

SEU 

• แผนอนุรักษ/์แผนปรับปรงุ 
• แผนฝึกอบรมและสร้ำงควำมตระหนัก 
• แผนกำรติดตำมตรวจวัดสมรรถนะด้ำน

พลังงำน 

Other 
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ISO 50004 

Action Plan 
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ส่วนประกอบของ Action Plan (ควรม)ี 
• ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของงาน 

• วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน 

• สรุปรายการกิจกรรมท่ีจะท าให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

• การวัดหรือเก็บข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบสมรรถนะด้านพลังงาน 

• การเพิ่มความสามารถ การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก 

• การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร 

• การจัดสรรทรัพยากร (บุคคล เทคโนโลยี และงบประมาณ) ส าหรับการท าโครงการ 

• วิธีที่จะตรวจสอบการปรับปรุงของสมรรถนะด้านพลังงาน 

• วิธีท่ีจะตรวจสอบผลการด าเนินงานของ action plan 

• ก าหนดตารางเวลาของแต่ละกิจกรรม 

• ก าหนดตารางเวลาในการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผน 

ISO 50004 
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ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ภาพรวมการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
และวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน    

• เจ้าของควบคุมดูแลและติดตามให้มีการด าเนินการตามแผน 

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม  
1) เป้าหมาย  

2) แผนอนุรักษ์พลังงาน  

3) แผนการฝึกอบรมและกิจกรรม 

• วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หากเกิดปัญหา 

• จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ 
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ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
• มาตรการ 
• แผนงาน (กิจกรรม,อบรม) 

วิเคราะห์สาเหตุ 

หาแนวทางแก้ไข 

สรุปผล 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ 
• ปฏิบัติตามเป้าหมาย 
• ปฏิบัติตามแผนมาตรการ 
• ปฏิบัติตามแผนอบรมและกิจกรรม 

สรุปผล 

ล่าช้า แล้วเสร็จ 
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EnMR 

+ ควบคุมเอกสำรและบันทึก 
+ ควบคุมกำรออกแบบ 
+ สื่อสำร Energy Performance 
+ ควบคุมควำมสำมำรถพนักงำน 
+ ควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
+ ควบคุมกำรซ่อมบ ำรุง 
+ ควบคุมกำรจัดซื้อ 
+ ติดตำมตรวจวัด 

ISO 50001 
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ISO 50001 Records (Minimum List) 
• การทบทวนด้านพลังงาน (Energy review) 
• โอกาสในการปรับปรุงด้านพลังงาน (Energy opportunities) 
• ระดับการใช้พลังงานอ้างอิง (Energy baselines, EnBs) 
• ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy performance indicators, EnPIs) 
• วิธีการหา EnPIs และวีธีการปรับปรุง EnPIs 
• ความสามารถของบุคลากรและการฝึกอบรม (Competency and training) 
• การออกแบบ (Design) 
• การตรวจวัดและติดตามองค์ประกอบที่ส าคัญ (Measuring and monitoring of key 

characteristics) 
• การสอบเทียบ (Calibration) 
• การประเมินความสอดคล้อง (Evaluation of compliance) 
• การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) 
• การปฏิบัติการ corrective action และ preventive action 
• การทบทวนการบริหาร (Management review) 

ISO 50004 
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คู่มือ 
การจัด

การพลังงาน 

นโยบาย
พลังงาน 

Procedure 
การวางแผนด้าน 

พลังงาน 

รายงานผล 
การทบทวนด้าน 

พลังงาน 
 

Procedure 
การฝึกอบรม 

และ 
กิจกรรมส่งเสริม 
ด้านพลังงาน 

Work 
Instruction 

Form Procedure 
การจัดซื้อ 

Procedure 
การวัด และ 
ตรวจติดตาม 
ด้านพลังงาน 
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ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ภาพรวมการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

• คณะท างานประชุมร่วมกับเจ้าของ เพื่อจัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน 

• แต่งต้ังผู้ตรวจประเมิน (internal auditor) 

• ท าแผนการตรวจประเมิน 

• ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

• สรุปผล 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะท ำงำนฯ รวบรวมเอกสำรและหลักฐำน ให้ผู้ตรวจประเมิน 

ตรวจสอบเอกสำร + สอบถำม สัมภำษณ์ 
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Correction, Corrective Action, Preventive Action 
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Correction, Corrective Action, Preventive Action 
ISO 50001 
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Nonconformities Correction Corrective Action 

Potential 
nonconformities 

Preventive Action 

Root cause !!! 

Corrective Action 
Request (CAR) 



การจัดการ Non-conformities 
• การจัดการ Nonconformities ประกอบด้วยการบ่งชี้ 

• แหล่งที่มาของ nonconformities 
• ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือที่อาจจะเกิดขึ้น 
• ต าแหน่งที่เกิดเหต ุ
• ผู้ปฎิบัติงานควบคุมพื้นที่ 
• ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ทั้ง corrective action และ preventive action 
• วันที่คาดว่าจะท าการแก้ไขเสร็จสิ้น 
• วันที่แก้ไขเสร็จสิ้นจริง 
• ผลของการประเมินประสิทธิผล 
• วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดปัญหา 

ISO 50004 
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Root cause analysis !!! 



ขั้นตอนสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 

ตั้งคณะท างาน 

การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องต้น 

ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัดการพลังงาน 
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4.4 การวางแผนด้านพลังงาน 
4.4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.4.2 ข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ  
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

4.6 การตรวจ 
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ 

4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน 

4.6.4 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไข การ
ปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน 

4.6.5 การควบคุมบันทึก 

4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมาย
พลังงาน และแผนปฏิบัติการด้านการจัด

การพลังงาน 

1. ตั้งคณะท างาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการเบื้องตน้ 

3. ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลังงาน 
แผนการฝึกอบรม แผนกิจกรรมสง่เสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน 

6. การด าเนินการตามแผน และการตรวจสอบ และวิเคราะห์  
การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังาน 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข  
ข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

7. การตรวจ ติดตาม 
และประเมินการจัด

การพลังงาน 

4.5 การน าไปปฏิบัติและการด าเนินการ 
4.5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก 
4.5.3 การสื่อสาร 
4.5.4 เอกสาร 

4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติ 
4.5.6 การออกแบบ 

4.5.7 การจัดบริหารด้านพลังงานผลิตภัณ์ และพลังงาน 

4.2 การได้รับข้อมูลการหาปริมาณของสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนด้าน

พลังงาน 
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน 

4.4 การจัดท าข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

4.7 การทบทวนการบริหาร 
4.7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.7.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทบทวนบริหารงาน 
4.7.3 ผลการทบทวนการบริหารงาน 

4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด 

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
(EnMS) 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.1 ภาพรวมการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน  

ขั้นตอนการจัด
การพลังงาน 

ISO 50001 / 50004 

ISO 50006 

4.5 การใช้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานและ
ข้อมูลฐานพลังงาน  

4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงานและข้อมูลฐานพลังงาน  
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ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของ 
การจัดการพลังงาน  

• จัดประชุมร่วม เจ้าของ และคณะท างานฯ และตัวแทนจากหน่วยงาน  

• น าเสนอผลการตรวจติดตาม  

• วิเคราะห์ความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อบกพร่อง 

• หาแนวทางการปรับปรุง 

• สรุปผลการประชุม 

• เผยแพร่ผลการประชุมให้พนักงานทราบ 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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Input to Management Review 

Output from Management Review 

ISO 50001 
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ISO50001 Input to Management Review 

• ผลจากการตรวจติดตามภายใน 

• สิ่งที่ต้องติดตามจากการประชุมครั้งก่อน 

• การทบทวนนโยบายพลังงาน 

• การทบทวนสมรรถนะด้านพลังงาน และ EnPI 

• ผลการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

• ผลการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

• สถานะของการปฏิบัติการแก้ไข  corrective and preventive actions 

• การคาดการณ์สมรรถนะด้านพลังงานในช่วงเวลาต่อไป 

• ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ISO 50001 
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ISO50001 Output from Management Review 

• การเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กร 

• การเปลี่ยนแปลงของนโยบายพลังงาน 

• การเปลี่ยนแปลงของ EnPI 

• การเปลี่ยนแปลงของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือองค์ประกอบอื่นของ
ระบบการจัดการพลังงาน 

• การเปลี่ยนแปลงของการจัดสรรทรัพยากร 

ISO 50001 
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