
 

  1 
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1.  ข้อมูลของบริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด 

บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542   โดย ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
กระเบื้องเซรามิค ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  

บริษัทฯ มีสํานักงานและมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 599/104 ถนนพหลโยธิน อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันมีพนักงาน 1,580 คน ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท 

 ภารกิจ (MISSION) ของบริษทัฯ 

บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตกระเบื้องเซรามิคคุณภาพสูง เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า  ตลอดจนให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  

2.  แผนผงัโครงสรา้งองค์กร 

บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด ได้กําหนดแผนผังโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารไว้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 แผนผังโครงสร้างการบริหารของบรษิัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุง่เรือง จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้จัดการโรงงาน 

EnMR 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหาร 
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3.  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ ได้แก่ กระเบื้องเซรามิคปูพื้น และกระเบื้องเซรามิคปูผนัง  
                  

4.  ระบบการจัดการพลังงานของบริษัท 

4.1  ขอบข่ายและขอบเขตของการจัดทําระบบการจัดการพลังงาน 

บริษัท ต่อยอดการจัดการพลังงาน จํากัด ได้ยึดแนวทางการจัดทําระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน 
ISO 50001 : 2011 โดยมีขอบข่าย (Scope) คือ กระเบื้องเซรามิคปูพื้น และกระเบื้องเซรามิคปูผนัง และมี
ขอบเขต (Boundary) การจัดทําระบบฯทั้งในส่วนของสํานักงานและโรงงานซึ่งตั้งอยู่เลขที่  599/104 ถนน
พหลโยธิน อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

รูปแบบของระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ซึ่งบริษัทฯ ได้นํามาเป็นแนวทางใน
การดําเนินการ แสดงได้ดังนี้ 

 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 

นโยบายดา้นพลังงาน 

การวางแผนดา้นพลังงาน 

การนําไปปฏิบติั 
และการดําเนนิงาน 

การตรวจสอบ 

การเฝ้าติดตาม 
ตรวจวัดและวเิคราะห ์

การตรวจประเมิน 
ภายใน 

การทบทวนของ 
ฝ่ายบริหาร 

ความไม่สอดคล้อง, การแก้ไข, 
การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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รูปที่ 3 แสดงปฏิสัมพันธ์ของระบบการจัดการพลังงานและกระบวนการผลิต 

 

 

 

4.1 ข้อกําหนดทั่วไป 
      ของ EnMS 

4.2 ความรับผิดชอบ 
     ของฝ่ายบริหาร 

4.3 นโยบายพลังงาน 

4.5 การนําไปปฏิบัติ 
    และการดําเนินงาน 

4.4 การวางแผนด้าน 
      พลังงาน 

4.6 การตรวจสอบ 4.7 การทบทวนของฝ่ายบริหาร 

http://www.fenixceramic.co.in/mfgprocess.php 
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขอ้กําหนด ISO 50001:2011 กับหน่วยงานต่างๆ 

ข้อกําหนด ISO 50001:2011 EnMR 
และ DC 

ทีมงานการจัด
การพลังงาน 

ธุรการ ผลิต วิศวกรรม QA 

4.1  ข้อกําหนดทั่วไป       
4.2  ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร       

4.2.1  บทท่ัวไป      
4.2.2  บทบาท, ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่      

4.3  นโยบายด้านพลังงาน    
4.4  การวางแผนดา้นพลังงาน       

4.4.1  ทั่วไป       
4.4.2  กฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ       
4.4.3  การทบทวนด้านพลังงาน      
4.4.4  เส้นฐานพลังงาน      
4.4.5  ดัชนีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI)      
4.4.6  วัตถุประสงค์, เป้าหมาย และแผนปฏิบัติ      

4.5 การนําไปปฏิบัติและการดําเนินงาน       
4.5.1 ทั่วไป       
4.5.2   ความสามารถ, การฝึกอบรม และความ

ตระหนัก 
   

4.5.3  การส่ือสาร    
4.5.4  การจัดทําเอกสาร    
4.5.5  การความคุมการปฏิบัติงาน         
4.5.6  การออกแบบ         
4.5.7  การจัดซื้อบริการด้านพลังงาน, ผลิตภัณฑ์, 

อุปกรณ์และพลังงาน 
      

4.6 การตรวจสอบ       
4.6.1  การเฝ้าติดตาม, การตรวจวัด และการ

วิเคราะห์ 
      

4.6.2  การประเมินความสอดคล้องกับกฏหมาย
และข้อกําหนดอื่น ๆ 

     

4.6.3  การตรวจติดตามภายในระบบการจัดก
การพลังงาน 

   

4.6.4  ความไม่สอดคล้อง, การแก้ไข และการ
ปฏิบัติการป้องกัน 

   

4.6.5 การควบคุมบนัทึก    
4.7 การทบทวนของฝ่ายบริหาร       

4.7.1  เรื่องทั่วไป      
4.7.2  ประเด็นนําเข้าในการทบทวนของฝ่าย

บริหาร 
     

4.7.3  ผลที่ได้จากการทบทวนของฝ่ายบริหาร      
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4.2  ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

 บริษัทฯได้ทําการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการจัดการพลังงานดังนี้ 

 กรรมการผู้จัดการ   เป็น ประธานคณะกรรมการ 
 ผู้จัดการทั่วไป   เป็น รองประธานคณะกรรมการ 
 Energy Management Representative เป็น กรรมการ 
 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ   เป็น กรรมการ 
 ผู้จัดการฝ่ายผลิต   เป็น กรรมการ 
 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ   เป็น กรรมการ 
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม   เป็น กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยบริษัทฯได้แต่งตั้งให้ คุณอนุรักษ์ พลังงาน เป็น Energy Management Representative (EnMR) ซึ่งมี
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.  จัดทําระบบการจัดการพลังงาน ดําเนินการให้มีการปฏิบัติ ดํารงรักษาไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามที่กําหนดในมาตรฐานสากล 

2.  กําหนดตวับคุคลและกําหนดอํานาจหน้าที่ในระดับบริหารที่เหมาะสม เพือ่ทํางานร่วมกับ EnMR ในการ
สนับสนุนกิจกรรมในระบบการจัดการพลังงาน 

3.  รายงานสมรรถนะด้านพลังงานต่อผู้บรหิารระดับสูง 
4.  รายงานสมรรถนะของระบบการจดัการพลงังานตอ่ผู้บริหารระดับสูง 
5.  ทําให้มั่นใจว่าการวางแผนกิจกรรมด้านการจัดการพลงังานได้ถูกออกแบบให้สนับสนุนนโยบายด้าน

พลังงานขององค์กร 
6.  กําหนดและสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบถงึความรับผิดชอบ อํานาจหน้าทีเ่พื่อทําใหร้ะบบการจดั

การพลงังานเกดิประสิทธิผล 
7.  กําหนดเกณฑ์หรือวิธกีารที่จาํเป็นเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าทัง้การปฏิบัติงานและการควบคุมในระบบ

การจดัการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
8.  ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัในองคก์รมีความตระหนักถึงนโยบายพลังงานและวัตถุประสงค์ด้าน

พลังงาน 

4.3  นโยบายพลงังาน 

บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด เป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิค ถือว่าการจัดการพลังงานเป็น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง จึงขอ
ประกาศนโยบายพลังงานดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 
20 % ภายในปี 2569 จากระดับการใช้พลังงานในปัจจุบัน 

2. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จําเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน และดํารงรักษาระบบการจัดการพลังงานไว้ 
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3. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณการ
ใช้พลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

4.  บริษัทฯ จะกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และมีการทบทวน
ประสิทธิผลอย่างสม่ําเสมอทุก ๆ ปี 

5.  บริษัทฯ จะสนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น 
ๆ ที่จําเป็น เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน 

ผู้บริหารสูงสุดจะทําการทบทวนนโยบายพลังงานเป็นประจําทุกปี และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับใน
องค์กร ตลอดจนบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรรับทราบ เพื่อให้เข้าใจ ยึดถือปฏิบัติและรักษานโยบาย
พลังงานนี้ไว้ อยู่เสมอ 

4.4.  การวางแผนด้านพลังงาน 

บริษัทฯได้ดําเนินการวางแผนด้านพลังงานและจัดทําเอกสารของกระบวนการวางแผนด้านพลังงานไว้อย่าง
ชัดเจน  โดยการวางแผนด้านพลังงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายพลังงานและนําไปสู่กิจกรรมการปรับปรุง
สมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งการวางแผนด้านพลังงานนี้จะรวมถึงการทบทวนกิจกรรมขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะด้าน
พลังงาน 
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รูปที่ 4 แสดงกระบวนการการวางแผนด้านพลังงาน 

การวางแผนด้านพลังงานของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆด้านพลังงานที่
เกี่ยวข้อง การทบทวนด้านพลังงาน การจัดทําข้อมูลฐานพลังงาน การกําหนดตัวชี้สมรรถนะด้านพลังงาน การ
กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน 

ปัจจุบันบรษิัทฯได้มีลักษณะและประเภทการใช้พลังงาน (Energy Use) ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
พลังงานไฟฟ้า ใช้ใน 

     -  ระบบการผลิต(Ball mill, Dryer Press, Roller Kilns)  
     -  ระบบสนันสนุนการผลิต (Air Compressor) 
     -  ระบบแสงสว่าง 
     -  ระบบปรบัอากาศ 
     -  ระบบไฟฟ้าอื่นๆ 
พลังงานความรอ้น ใช้ใน 

     -  Roller Kilns 
- Spray Dryer 
- Dryer Press 

การทบทวนด้านพลังงาน Inputs ในการวางแผน Outputs ของการวางแผน 

A.วิเคราะห์ลักษณะการใช้ 
และปริมาณการใช้พลังงาน 

B.ชี้บ่งพื้นที่ของลักษณะการใช้ 
และปริมาณการใช้พลังงาน 
ท่ีมีนัยสําคัญ (Significant 

Energy Use & Consumption) 

C.ชี้บ่งโอกาสในการปรับปรุง 
สมรรถนะด้านพลังงาน 

กระบวนการวางแผนด้านพลังงาน (Energy Planning Process) 

ลักษณะการใช้ 
พลังงานในอดีต 
และปัจจุบัน 

• ตัวแปรที่มีผล 
   กระทบต่อการ 
   ใช้พลังงานที่มี 
   นัยสําคัญ 

• สมรรถนะด้าน 
   พลังงาน 

• ข้อมูลฐานพลังงาน 
•  EnPIs 
•  วัตถุประสงค์ 
•  เป้าหมาย 
•  แผนปฏิบัติ 



บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด 
รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที ่ วันที่บังคับใช ้ หน้าท่ี 

EnM-MR-001 0 1/3/2016 10/12 
คู่มือการจัดการพลงังาน 

 

  10 

โดยลักษณะการใช้พลงังานที่มนีัยสําคัญของบริษทัฯ คือการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการ
ของการผลิตและระบบสนับสนุน ดังนี้ Roller kilns, Spray Dryer, Dryer Press, Ball mill, Compressed Air 
System 

4.5 การนําไปปฏิบัติและการดําเนินงาน 

บริษัทฯได้มีการนําแผนปฏิบัติและผลที่ได้จากกระบวนการวางแผนไปใช้ในดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
โดยมีการฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่ทํางานให้องค์กรหรือในนามขององค์กร การส่ือสาร การจัดทําเอกสาร การ
ควบคุมด้านปฏิบัติการ การออกแบบ การจัดซื้อบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และพลังงาน ซึ่งจะ
พิจารณาปฏิบัติและดําเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญและเกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดการพลังงานเป็นหลัก 

เอกสารระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) ในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) รหัสเอกสาร ข้อกําหนด ISO 50001 ที่เกีย่วข้อง 

การควบคุมเอกสาร PM-MR-001 4.5.4.2 

การควบคุมบันทึก PM-MR-002 4.6.5 

กฎหมายและขอ้กําหนดอื่น ๆ PM-MR-003 4.4.2, 4.6.2 

การวางแผนและทบทวนด้านพลังงาน PM-MR-004 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 

การฝึกอบรมความรู้ในการปฏิบตัิงาน PM-HR-001 4.5.2 

การส่ือสาร PM-MR-005 4.5.3 

การควบคุมด้านปฏิบัติการ PM-MR-006 4.5.5 

การออกแบบ PM-EN-001 4.5.6 

การจดัซื้อด้านพลังงาน PM-PC-001 4.5.7 

การเฝ้าระวัง การตรวจวัดและการวเิคราะห ์ PM-MR-007 4.6.1 

การสอบเทียบเครื่องมือวัด PM-EN-002 4.6.1 

การตรวจประเมินภายใน PM-MR-008 4.6.3 

การปฏิบัตกิารแก้ไขและปฏิบัติการปอ้งกัน PM-MR-009 4.6.4 

การทบทวนของการบริหาร PM-MR-010 4.7 
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4.6  การตรวจสอบ 

 บริษทัฯไดท้ําการตรวจสอบการดําเนินงานต่างๆในระบบการจัดการพลังงาน โดย  

1)  มีการกําหนดแผนการเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะหคุ์ณลักษณะที่สําคัญทางด้านพลังงานเป็นตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ 

•  
ลักษณะการใชพ้ลังงานที่มีนัยสําคัญและผลอื่นๆของการทบทวนด้านพลงังาน 

•  
ตัวแปรทีเ่กี่ยวขอ้งกับลักษณะการใช้พลงังานทีม่ีนัยสําคัญ 

•  
ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs) 

•  
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน 

•  
การประเมินปรมิาณการใช้พลังงานจรงิเทียบกบัที่คาดการณ์ไว้ 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเฝ้าระวัง, การวดั และการวิเคราะห์คุณลกัษณะที่สําคัญทางด้านพลังงานจะได้รับ
การสอบเทียบตามแผนที่กําหนด 

2)  การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆด้านพลังงานทุก 3 เดือน 
3)  การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 
4)  การปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติการป้องกันข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น

ในอนาคต 
 

บริษัทฯได้กําหนดอายุการจัดเก็บบันทึกต่างๆในระบบการจัดการพลังงานไว้ตามความเหมาะสมและมี
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บอย่างชัดเจน 

4.7 การทบทวนการบริหาร 

ผู้บริหารสูงสุดจะทําการทบทวนระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบการจัดการพลังงานดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเหมะสม, มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ซึ่งบันทึกการ
ทบทวนของฝ่ายบริหารจะถูกเก็บรักษาไว้ 

ประเด็นนําเข้าในการทบทวนการบริหารจะครอบคลุมในเรื่อง 

1) ติดตามการดําเนินการต่างๆจากการทบทวนฯครั้งที่ผ่านมา 
2) ทบทวนนโยบายพลังงาน 
3) ทบทวนสมรรถนะด้านพลังงานและตัวชี้วัด (EnPIs) ทีเ่กี่ยวข้อง 
4) ผลการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับ

องค์กร 
5) ความคืบหน้าของวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายด้านพลังงาน 
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6) ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
7) สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน 
8) สมรรถนะด้านพลังงานที่คาดการณ์ไว้สําหรับชว่งเวลาถัดไป 
9) ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

ผลที่ได้จากการทบทวนการบรหิารจะครอบคลมุในเรือ่งการตดัสินใจหรอืการดาํเนินการที่เกี่ยวข้องกับ 

1) ก
ารเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะด้านพลังงานของบริษทัฯ 

2) ก
ารเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน 

3) ก
ารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs) 

4) ก
ารเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรอืองค์ประกอบอื่นๆของระบบการจัดการพลังงานซึ่ง
สอดคล้องกับมุง่มั่นในการปรับปรุงอย่างตอ่เนือ่ง 

5) ก
ารเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรทรัพยากร 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : กฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-003 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นระบบงานในการค้นหา รวบรวมกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะการใช้
พลังงาน  ปริมาณการใช้พลังงานและประสิทธิภาพด้านพลังงานได้อย่างครบถว้น  รวมถึงการประเมินความ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ตามช่วงเวลาที่กําหนด 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อ 4.4.2 ข้อกําหนดกฎหมายและข้อกําหนดอืน่ ๆ 
ข้อ 4.6.2 การประเมินความสอดคล้องกับข้อกาํหนดกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ 

3 ขอบเขต 
ครอบคลุมการดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงานของบรษิัทที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรอื
ข้อกําหนดอื่น ๆ เรื่องของลักษณะการใช้พลังงาน  ปริมาณการใช้พลงังานและประสิทธิภาพด้านพลังงาน 

4 คําจํากัดความ 
กฎหมายในระเบียบปฏิบัติงานนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใชพ้ลังงาน  ปริมาณการใช้พลังงานและประสิทธิภาพด้านพลังงาน 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ : EnMR 

 1.1  รับหรือจดัหากฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านลักษณะการใช้พลังงาน  ปริมาณการใชพ้ลังงานและ
ประสิทธิภาพดา้นพลังงาน โดยการได้มาซึ่งกฎหมายจะใช้วิธกีารต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี้ตามความเหมาะสม 
-  สมัครเป็นสมาชิกของสํานักงานพระราชกจิจานุเบกษา 
-  เข้าค้นหาจาก Internet 
-  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
-  บริษทัในกลุ่มธุรกจิเดียวกัน ผู้ส่งมอบ ลูกค้า หรือที่ปรกึษาด้านพลังงาน 

1.2 ดําเนินการพิจารณากฎหมายและข้อกําหนดอืน่ ๆ ว่าเกีย่วขอ้งกับบริษทัหรอืไม่ ซึ่งหากไมเ่กีย่วข้องก็ไม่
จําเป็นต้องนําไปขึ้นทะเบียน 

1.3 หากเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้พิจารณารายละเอียด ทําการวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้อง และสรุปประเด็นที่สําคัญที่
จะต้องปฏิบัติรวมทั้งค่ามาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือข้อกําหนดนั้น ๆ ในแบบฟอร์มทะเบียน
ข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน (FM-MR-005) 

 
ขั้นตอนที่ 2  ผู้รับผิดชอบ :  เจ้าหน้าที่ DC 
2.1   เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DC) นําเอกสารกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ เข้าสู่ระบบการควบคุมเอกสาร

ตามระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมเอกสาร (PM-MR-001) 

ขั้นตอนที่ 3  ผู้รับผิดชอบ : EnMR และหัวหน้าหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
3.1   EnMR ชี้แจงกฎหมายและข้อกําหนดให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
3.2 กรณีที่พบว่าจําเป็นต้องมีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายหรือข้อกําหนดระบุ รวมทั้ง แก้ไข
เอกสารการปฏิบัติงานในระบบการจัดการพลังงานถ้าจําเป็น 

   
 
 



บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด 
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 ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบ : EnMR 
 4.1 ดําเนินการทบทวนความทันสมัยของกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ทุก 1 เดือน รวมทั้งประเมินความ

สอดคล้องของการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ทุก 3 เดือน โดยบันทึกผลใน
ช่องผลการประเมินความสอดคล้องและลงชื่อผู้ประเมินพร้อมวันที่ในแบบฟอร์มทะเบียนข้อกฎหมายและ
ข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน (FM-MR-005) 

4.2 หากผลการประเมินพบว่าไม่สอดคล้อง ตามระเบียบปฏิบัติงานการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการ
ป้องกัน (PM-MR-009) 

4.3 หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขทะเบียนข้อกฎหมาย EnMR จะต้องดําเนินการแก้ไขทะเบียนกฎหมายและ
ข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน (FM-MR-005) ให้ทันสมัยด้วย 

  
6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ทะเบียนขอ้กฎหมายและข้อกาํหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน 
(FM-MR-005) 

1 ปี EnMR 
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FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 1/3/2016 

ทะเบียนกฎหมายและขอ้กําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย ประเด็นสําคัญ 
ผลการประเมินความสอดคล้อง ผู้ประเมินและ 

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ประเมิน 
1 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน พ.ศ.2535 
1.  หมวด 1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน     

  2.  หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และ
ส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน     

2 พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

1.  ประกาศยกเลิกและใช้แทนข้อความต่างๆ ในพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (บางมาตรา)     

    2.  (ม.9) กําหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และวิ ธีการจัดการพลังงาน  และกําหนดให้ มี
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงาน     

    3.  (ม.21) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552     

    4.  (ม.21) ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และ
จํานวนผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.2552     

    5.  (ม.19) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552     

    6.  ให้มีการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานก่อนส่ง
รายงานการจัดการพลังงานให้ พพ.โดยผู้ตรวจสอบรับรอง
คุณสมบั ติตามกฎกระทรวง  กําหนดคุณสมบั ติของผู้ รับ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต
และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 
2555 

 

  

  

 ทะเบียนกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน 
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FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 1/3/2016 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย ประเด็นสําคัญ 
ผลการประเมินความสอดคล้อง ผู้ประเมินและ 

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ประเมิน 
3 
 
 

พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.
2540 
 

โรงงานที่อยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน มีหม้อแปลงรวมกันเกิน 1175 
KVA, มิเตอร์ 1000 KW หรือการใช้พลังงานรวมเกิน 20 ล้านเมกะ
จูลถือว่าเป็นโรงงานควบคุม     

4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

1. จัดทําระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกําหนด 8 ขั้นตอน
ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
พ.ศ. 2552     

2. ดําเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามประกาศ
กระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552     

5 กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และ
จํานวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ .ศ . 
2552 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง  
(จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย 1 คน สําหรับ
โรงงาน หม้อแปลงต่ํากว่า 3000 กิโลวัตต์ หรือ 3530 กิโล
แอมแปร์ หรือ ใช้พลังงานไฟฟ้าใน 1 ปี ต่ํากว่า 60 ล้านเมกะ
จูล)     

    2. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย     
6 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดประเภท หรือขนาด

ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552 

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้หากมีขนาดพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องมีการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เฉพาะส่วนสํานักงาน 

  
7 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแตล่ะระบบ
การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้
พลังงานหมุนเวียนในระบบตา่งๆ ของอาคาร พ.ศ. 
2552 

ในกรณีการก่อสร้างอาคารส่วนสํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2000 ตร.ม.
ขึ้นไป ต้องให้ผู้ออกแบบคํานวณการออกแบบอาคารแต่ละระบบ
ตามประกาศฯ 
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FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 1/3/2016 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย ประเด็นสําคัญ 
ผลการประเมินความสอดคล้อง ผู้ประเมินและ 

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ประเมิน 
8 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

แจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต่ออธิบดีตามจํานวน
คุณสมบัติและระยะเวลาตามที่กําหนด ตามแบบ บพช.1 

    
9 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แบบการรับรองผลงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน พ.ศ. 2552 

กําหนดแบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (โรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุม ตามแบบ บพช.2 , ที่มิใช่โรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุม ตามแบบ บพช. 3) 

    
10 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 

1. จัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 3 ระดับ : 
ระดับองค์กร , ระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ระดับอุปกรณ์     

  2. จัดทําเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  ฝึกอบรมและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่แผนฝึกอบรม
และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ทราบโดยทั่วถึงกัน     

  3. ดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนฝึกอบรมและ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     

  4. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนงานอย่าง
น้อย สามเดือนต่อครั้ง     

  5. สรุปผลการดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน, ผลการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน และ
สรุปผลการดําเนินการของหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     

  

  

6. แต่งตั้งผู้ตรวจติดตามและประเมินที่มีความรู้และเป็นอิสระเพื่อ
ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานอย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง      

  
  

7. ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     
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FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 1/3/2016 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย ประเด็นสําคัญ 
ผลการประเมินความสอดคล้อง ผู้ประเมินและ 

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ประเมิน 
  

  

8. จัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานฯ โดยผู้
ตรวจสอบและรับรอง และส่งรายงานการตรวจสอบ(เอกสาร
ต้นฉบับพร้อมแผ่นซีดีไฟล์อิเลคทรอนิกส์) ให้กับอธิบดีภายใน
เดือนมีนาคม ของปีถัดไป      

11 กฎกระทรวงกํ าหนดคุณสมบั ติ ของผู้ รั บ
ใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕ 

ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนด 

    
   

  
12 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกําหนดประเภทและ
ขนาดโรงงานควบคาที่ ผู้ ไ ด้ รับใบอนุญาต 
ดํ า เนินการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานในรอบปี 2558 

กําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานให้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในรอบปี 2558 
เฉพาะในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนดังต่อไปนี้  

1. โรงงานควบคุมและอาคารควบคมุที่ได้รับอนุมัติจากผู้
จําหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหมอ้
แปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกัน มีขนาดตั้งแต่
สามพันกิโลวัตต์หรือ สามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอป
แปร์ขึ้นไป หรือ 

2. โรงงานควคุมหรืออาคารควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนจากไอน้ํา หรือ พลังงานสิ้นเปลืองอื่น 
จากผู้จําหน่ายพลังงานหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 
31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด   
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FM-MR-005 ทบทวนครั้งที่ 0, 1/3/2016 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย ประเด็นสําคัญ 
ผลการประเมินความสอดคล้อง ผู้ประเมินและ 

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ประเมิน 
เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ หกสิบล้านเมกะจูลขึ้นไป 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การวางแผนและทบทวนด้านพลังงาน 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-004 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้เป็นระบบและแนวปฏิบัติในการทบทวนด้านพลังงาน การจัดทําข้อมูลฐานพลังงาน การกําหนดตัวชี้วัด
สมรรถนะด้านพลังงาน ตลอดจนกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อที่ 4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน 
ข้อที่ 4.4.4 ข้อมูลฐานพลังงาน 
ข้อที่ 4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน 
ข้อที่ 4.4.6 วตัถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายด้านพลังงาน และแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน 

3. ขอบเขต 
ครอบคลุมกิจกรรม กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะการใช้พลังงาน  
ปริมาณการใช้พลังงานและประสิทธิภาพด้านพลังงาน โดยการทบทวนด้านพลังงานนี้จะกระทําอย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง หรือกระทําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facilities) เครื่องมือ 
ระบบ หรือกระบวนการซึ่งส่งผลต่อนัยสําคัญในการใช้พลังงาน 

4. คําจํากัดความ 
4.1 Energy Review หมายถึง การพิจารณาสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กรโดยใช้ข้อมูลและข่าวสารเพื่อ

นําไปสู่การชี้บ่งโอกาสในการปรับปรุง 
4.2 Energy Use หมายถึง ลักษณะหรือชนิดของการใช้พลังงาน เช่น ระบบปรับอากาศ  แสงสว่าง การให้ความ

ร้อน การทําความเย็น การผลิตไอน้ํา การขนส่ง กระบวนการ หรือสายการผลิต 
4.3 Energy Consumption หมายถึง ปริมาณของพลังงานที่ใช้ 
4.4 Significant Energy Use หมายถึง Energy Use ที่ส่งผลให้เกิดปริมาณการใช้พลังงานมาก และ/หรือ

สามารถนํามาพิจารณาถึงแนวโน้มการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน 
5. ระเบียบปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนด้านพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบ : EnMR และทีมจัดการพลังงาน 

1.1 ทําการชี้บ่งแหล่งพลังงานที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน แยกเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน รวมถึงพลังงาน
ทดแทน (ถ้ามี) โดยระบุแหล่งที่ซื้อและการนําไปใช้ในระบบต่าง ๆ ของบริษัท 
หมายเหตุ : อาจชี้บ่งรายละเอียดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเช่น หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเครื่องวัด
ไฟฟ้า ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทการคิดอัตราค่าไฟฟ้า ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ 

1.2 รวบรวมข้อมูลลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานในอดีตและปัจจุบันขององค์กร (อย่างน้อยต้องรวบรวม
ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) โดยควรทําเป็นตารางข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภท ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อน (เช่น NGV LPG ฯลฯ) แยกเป็นรายเดือน 

1.3 จัดทําตารางข้อมูลแสดงปริมาณผลผลิต และปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภทในแต่ละเดือน (อย่างน้อย
ควรมีข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี) 

1.4 นําข้อมูลของปีที่ผ่านมาตามข้อ 1.3 มาจัดทําเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและ
ปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภท(Linear Regression)  รวมทั้งหาสมการของความสัมพันธ์ดังกล่าว โดย
แยกทําเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความ
ร้อน และพลังงานรวม 
หมายเหตุ : หรืออาจพิจารณาทําแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม 
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1.5 ทําการแจกแจงลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) ของบริษัทแยกเป็นระบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
เช่น กระบวนการผลิต ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบผลิตไอน้ํา ระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

1.6 เก็บข้อมูลจากการตรวจวัดหรือประเมินปริมาณการใช้พลังงานในปีที่ผ่านมาของลักษณะการใช้พลังงานแตล่ะ
ประเภทตามข้อ 1.5 (ทั้งพลังงานไฟฟ้าและความร้อน) 

1.7 นําข้อมูลที่ได้ในข้อ 1.6 มาจัดทํากราฟวงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน โดยอาจแยก เป็นกราฟ
วงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และพลังงานรวม 

1.8 ชี้บ่งลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use; SEU) โดยจัดทํากราฟพาเรโต้
เรียงลําดับลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) ตามระดับของปริมาณการใช้พลังงาน โดยกําหนดลักษณะ
การใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ (SEU) คือ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานรวมกันมากกว่า 
80% ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด (อาจแยกเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน หรือ พลังงานรวม 
แล้วแต่ความเหมาะสม) 

1.9 บ่งชี้ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
การใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญตามที่ประเมินได้ในข้อ 1.8  

1.10 ดําเนินการตรวจประเมินสมรรถนะพลังงานในปัจจุบันของ เครื่องจักร ระบบ หรือ กระบวนการ ของลักษณะ 
การใช้พลังงานที่นัยสําคัญ เพื่อประเมินประสิทธิภาพพลังงาน การสูญเสียพลังงาน และโอกาสในการปรับปรุง
สมรรถนะพลังงาน   

1.11 พิจารณาและบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญโดย
พิจารณาให้คะแนนในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 

หัวข้อพิจาณา 
ระดับ
คะแนน 

1 

ระดับคะแนน 
2 

ระดับคะแนน 
3 

ระดับคะแนน 
4 

ความสอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายและ
ข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน 

หากไม่สอดคล้องต้องดําเนินการปรับปรุง 

ศักยภาพในการปรับปรุง น้อย(<1%) ปานกลาง(1-3%) มาก(3-5%) มากท่ีสุด(>5%) 
โอกาสในการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

โอกาสในการใช้พลังงานอื่น ๆ เช่น พลังงาน
เหลือทิ้ง พลังงานจากของเสีย น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

โอกาสในการออกแบบใหม่ ดัดแปลง หรือ
บูรณะขึ้นใหม่ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

  
หากลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญใดมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 8 ขึ้นไป หรือไม่สอดคล้องกับข้อกําหนด
กฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงานจะถือว่ามีโอกาสในการปรับปรุง โดยจะต้องนําไปพิจารณากําหนด
มาตรการอนุรักษ์พลังงานต่อไป 
 

1.12 ทําการประมาณการลักษณะการใช้และปริมาณการใช้พลังงานในอนาคตโดยใช้สมการที่ได้ตามข้อ 1.4 
โดยประมาณการทุกช่วง 6 เดือน โดยใช้ตัวเลขปริมาณการผลิตจากการพยากรณ์ของบริษัท 
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ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) และการจัดทําข้อมูลฐานพลังงาน(EnB) 
ผู้รับผิดชอบ : EnMR และทีมจัดการพลังงาน 
 

2.1 กําหนดขอบเขตของการวัดที่เหมาะสมของแต่ละ EnPI โดยขอบเขตของ EnPI อาจมีการทับซ้อนกันได้ 
ทั้งนี้กําหนดขอบเขต EnPI มี 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับเครื่องจักรหลัก ของ
ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ  

2.2 จัดทําแผนภาพการใช้พลังงานทั้งหมด (Energy map) ในขอบเขตนั้น ๆ แสดงการใช้พลังงานทั้งหมดทั้ง
ด้านเข้าและด้านออกของขอบเขตของ EnPI ซึ่งสามารถแสดงถึงตําแหน่งการติดตั้งมิเตอร์และการ
ไหลเวียนของผลผลิตในกระบวนการ 

2.3  กําหนดและแสดงปริมาณของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน ส่ิงที่สําคัญที่ต้อง
พิจารณาว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยสําคัญ  

2.3 ชี้บ่ง EnPIs ที่เหมาะสมโดยปัจจัยสําคัญในการพิจารณา คือข้อมูลของผู้ใช้งานและความสามารถในการวัด
สมรรถนะด้านพลังงานในรูปของปริมาณและแสดงจํานวนได้ รูปแบบหลักของ EnPI มีดังนี้ 

• ค่าด้านพลังงาน (energy value) 
• อัตราส่วน (ratio) ซึ่งได้มาจากค่าการวัด เช่น ประสิทธิภาพพลังงาน 
• โมเดลทางสถิติ (statistical model) เช่น สมการถดถอยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
• โมเดลเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (engineering based model) 
โดยต้องจัดทําเป็นเอกสารและลงนามโดย EnMR  

2.4  จัดทําข้อมูลฐานด้านพลังงาน(EnBs) ที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับ EnPIs ในแต่ละขอบเขต เพื่อ
ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง EnB กับ EnPI ในช่วงเวลาของการรายงานผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัด
ความก้าวหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน และสมรรถนะด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป  

2.5  ข้อมูลพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยปกติเก็บข้อมูลจากการจดมิเตอร์ หรือมิเตอร์ย่อย รวมถึงการใช้
การวัดจากมิเตอร์ชั่วคราว หรือจากการวัดชั่วขณะ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจพิจารณาติดตั้งมิเตอร์หรือ
ระบบการเฝ้าระวังเพิ่มเติม ในกรณีที่ใช้ค่าจากการประมาณการมาใช้ในการคํานวณ EnPIs สมมุติฐานและ
วิธีการที่ใช้ในการคํานวณต้องแสดงเป็นเอกสารด้วย 

2.6  องค์กรต้องวัดค่าพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่จําเป็นในการคํานวณค่า EnPI และ EnB การวัดสามารถ
ดําเนินการอย่างอย่างใดได้แก่ การวัดแบบชั่วขณะ(ใช้เครื่องมือวัดแบบเคล่ือนที่หรือแบบพกพา) ใช้การวัด
แบบชั่วคราว(ใช้เครื่องบันทึกการใช้พลังงาน) หรือการวัดแบบต่อเนื่อง (ใช้ข้อมูลจากระบบควบคุม เช่น 
SCADA หรือ DAHS) การวัดค่าการใช้พลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องต้องวัดในช่วงเวลาและความถี่ในการ
วัดเดียวกัน 

2.7  องค์กรจะต้องการปรับข้อมูลEnB ให้เป็นมาตรฐานในสถานการณ์ที่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานอย่างมีนัยสําคัญนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตัวแปรดังกล่าวได้แก่ 

- อุณหภูมิภายนอก 
- ชั่วโมงการทํางาน 
- การแปรปรวนของการผลิต 
- การแปรปรวนของวัตถุดิบ 
- การแปรปรวนของรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
- การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิต 
- การเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณ 
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2.8 บริษัทจะทําการปรับข้อมูลฐานพลังงานในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
-  EnPIs ปัจจุบันไม่สะท้อนต่อลักษณะการใช้และปริมาณการใช้พลังงานขององค์กรอีกต่อไป 
-  มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในกระบวนการ รูปแบบการปฏิบัติงาน หรือระบบพลังงาน 

2.9 จัดเก็บเอกสารข้อมูลฐานพลังงานไว้เป็นบันทึก 
2.10 ทําการตรวจวัดข้อมูลของ EnPIs ตามช่วงเวลาที่กําหนดในแผนเฝ้าติดตาม ตรวจวัด และวิเคราะห์โดยนํามา

เปรียบเทียบกับข้อมูลฐานพลังงานตามความเหมาะสมและจัดทําเป็นบันทึกไว้ 
 
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน 

ผู้รับผิดชอบ : EnMR และทีมจัดการพลังงาน 
3.1 พิจารณากําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม EnPIs หลักขององค์กร โดยตั้งเป็น % ของประมาณการใช้

พลังงานทั้งหมด หรือตามความเข้นข้นของการใช้พลังงานต่อผลผลิต(SEC)ที่ต้องการให้ลดลง (ในทุกระดับ
การผลิตเทียบจากข้อมูลฐานด้านพลังงานของปีที่ผ่านมา) 

3.2 พิจารณากําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม EnPIs ย่อยของกระบวนการ และของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มี
นัยสําคัญที่มีโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน (ดูจากการทบทวนด้านพลังงาน) 

3.3 จัดทําวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานเป็นเอกสารและลงนามโดย MD 
3.4 พิจารณากําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญที่มีโอกาสใน

การปรับปรุงที่ประเมินไว้ในข้อ 1.11 และวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน (อาจเชิญหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการกําหนดมาตรการด้วย เพื่อเสนอแนวคิดและทัศนะต่าง ๆ) 

3.5 พิจารณาว่ามาตรการที่กําหนดผิดกฎหมายหรือข้อกําหนดอื่น ๆ หรือไม่ หากผิดกฎหมายหรือข้อกําหนดอื่น 
ๆ ให้พิจารณาตัดมาตรการนั้นออก 

3.6 จัดทําเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน ทําการคํานวณหรือ
ประเมินผลประหยัด จํานวนเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน รวมทั้งวิธีการทวนสอบผลของการปฏิบัติของแต่ละ
มาตรการ และส่งให้ EnMR ลงนามรับรอง (อาจต้องมีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดและการคํานวณในเชิง
วศิวกรรมตามความเหมาะสม) 

3.7 ทําการประเมินและคัดเลือกแต่ละมาตรการโดยมีหัวข้อในการพิจารณาดังนี้ 
 

หัวข้อพิจารณา ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 1 
ความยากง่ายในเชิงเทคนิค 
หรือการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยี 

ง่าย ปานกลาง ยาก ยากท่ีสุด 

จํานวนเงินลงทุน (บาท) น้อยกว่า 100,000 100,001 – 200,000 200,001 – 500,000 มากกว่า 500,000 
ผลประหยัด (บาท/ปี)  250,000 ขึ้นไป 200,001 – 250,000 100,000 – 250,000 น้อยกว่า 100,000  
ระยะเวลาคืนทุน (ปี) น้อยกว่า 1 ปี 1-2 ปี 2-3 ปี มากกว่า 3 ปี 
ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและธุรกิจ 

น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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3.8 ให้คะแนนของแต่ละมาตรการตามหัวข้อการพิจารณาในใบสรุปคะแนนการคัดเลือกมาตรการอนุรักษ์
พลังงานและสรุปผลการคัดเลือกมาตรการ โดยอย่างน้อยมาตรการที่ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 จะต้องถูก
นําไปดําเนินการ 

3.9 EnMR ลงนามใบสรุปคะแนนการคัดเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงานและส่งให้ MD ลงนามอนุมัติการ
ดําเนินการตามมาตรการที่สรุป 

3.10 จัดทําแผนปฏิบัติของแต่ละมาตรการเป็นเอกสารพร้อมทั้งกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนปฏิบัติ
ให้ชัดเจน และให้ EnMR ลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติ 

3.11 ชี้แจงและสําเนาแผนปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการ 
3.12 ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติทุก ๆ 3 เดือน ตามแผนเฝ้าติดตาม ตรวจวัด และวิเคราะห์ 
3.13 EnPIs วัตถุประสงค์ เป้าหมาย มาตรการและแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน ควรติดประกาศให้

พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 
   
6.  การจัดเก็บบันทึก 
 
รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
ผลของการทบทวนด้านพลังงาน 2 ปี EnMR 
ข้อมูลฐานพลังงาน 2 ปี EnMR 
ผลการทบทวนและเปรียบเทียบค่า EnPI กับข้อมูลฐานด้าน
พลังงาน 

2 ปี EnMR 

ใบสรุปคะแนนคัดเลือกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 2 ปี EnMR 
แผนปฏิบัติ และเอกสารแสดงรายละเอียดวิธีการที่ใช้ในการ
ปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน ทําการคํานวณหรือประเมินผล
ประหยัด จํานวนเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน รวมท้ังวิธีการทวน
สอบผลของการปฏิบัติของแต่ละมาตรการ 

2 ปี EnMR 
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ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การฝึกอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน (OJT) 

หมายเลขเอกสาร PM-HR-001 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นระบบงานในการฝึกอบรมบุคลากรที่ทํางานให้องค์กรหรือในนามขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในระบบการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงาน 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อที่ 4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนกั 

3. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการฝึกอบรมหรือวธิีการอื่นใดที่เหมาะสมให้กับบุคลากรทีท่ํางานให้องค์กรหรือในนามขององค์กรที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลงังานที่มีนัยสําคัญ(SEU) และที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในระบบการจัด
การพลงังาน 

4. คําจํากัดความ 
 OJT (On the Job Training) หมายถงึ การสอนงานเพือ่ให้สามารถปฏิบัตงิานที่มอบหมายได้ 
5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ : EnMR และผู้จัดการแผนกต่าง ๆ 

1.1 EnMR และผู้จัดการแผนกต่าง ๆ ร่วมกันกําหนดหัวข้อ Training Needs ของบุคลากรที่ทํางานให้องค์กร
หรือในนามขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญและที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ในระบบการจัดการพลังงาน 

1.2 สรุป Training Needs ทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 
  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 
2.1 จัดพิมพ์หวัข้อ Training Needs ของแต่ละตําแหน่งงานลงในใบ Job Description (FM-HR-001) 
2.2 ส่งใบ Job Description ที่ระบ ุTraining Needs แล้วให้ผู้บังคับบัญชาของตาํแหน่งงานนั้นลงนามอนุมัต ิ
2.3 เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลจัดส่งแบบฟอร์มประเมินการ

อบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน (FM-HR-002) ให้กับผู้บังคับบัญชาของพนักงานในตําแหน่งงานนั้นๆ โดยระบุ
ชื่อของพนักงานที่ต้องรับการ อบรมลงในเอกสารทั้งสองด้วย 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบ : ผู้บังคับบัญชา 
3.1 ทําการอบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาตามหัวขอ้ Training Needs ที่กําหนด 
3.2 ทําการประเมนิการอบรม (หากไม่ผ่านให้ผู้บังคบับัญชากําหนดวิธีการดําเนินการตามความ เหมาะสม เช่น 

ขออบรมซ้ําหรอื ขอไมร่ับพนักงานทํางานในตาํแหน่งงานนี้เนือ่งจากไม่เหมาะสม) 
3.3 ส่งแบบฟอร์มประเมินอบรมความรู้ในการปฏิบตัิงานทีด่ําเนินการเสร็จส้ินแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที ่HR 

 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบ :  เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 
4.1 จัดเก็บแบบฟอร์มประเมินการอบรมความรูใ้นการปฏิบัตงิานทีด่ําเนินการเสร็จส้ินแล้ว ในแฟ้มประวัติของ

พนักงานที่ได้รับการอบรม 
6. การจัดเก็บบันทึก 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
Job Description (FM-HR-001) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าท่ีแผนกบุคคล 
แบบฟอร์มประเมินการอบรมความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน (FM-HR-002) 

ตลอดการดํารงสถานภาพการเป็น
พนักงานของบริษัท 

เจ้าหน้าท่ีแผนกบุคคล 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การสื่อสาร 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-005 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
              

                      
                      
                      
                      
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ตัวอย่าง ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสื่อสาร 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นระบบงานและแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารเกี่ยวกับสมรรถนะด้านพลังงานและระบบการจัด
การพลังงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อ 4.5.3 การส่ือสาร 

3. ขอบเขต 
ครอบคลุมการการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกับสมรรถนะด้านพลังงานและระบบการจัดการพลังงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  

4. คําจํากัดความ 
การส่ือสารหมายถึง การรับเข้าและส่งออกของข่าวสาร ข้อมูลเพื่อการติดต่อและประสานงาน การกระจาย
ข่าวสาร ข้อมูลระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน หรือเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานต่างๆ 
-   การส่ือสารภายใน หมายถึง การประชุม การฝึกอบรม การติดประกาศภายใน จดหมายภายใน ข่าวสารต่างๆ 

การรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลที่ปฏิบัติงานให้องค์กรหรือในนามองค์กร ป้ายประชาสัมพันธ์
ด้านพลังงาน เช่น ป้ายนโยบายพลังงาน ป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

-   การส่ือสารภายนอก หมายถึง การรายงานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร ส่ิงตีพิมพ์ ส่ือการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งข่าวสารโดยผ่าน Internet โทรศัพท์ FAX ไปรษณีย์ หรือ Social Media ต่างๆ ซึ่ง
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกองค์กร รวมทั้งการรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
บุคคลภายนอกองค์กร 
หมายเหตุ : หนว่ยงานหรือบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ หน่วยงานราชการ ผู้เยีย่มชมบริษทั และ
ผู้รับเหมาจากภายนอก เป็นต้น 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
5.1 การส่ือสารภายในองคก์ร 

บริษัทฯมีการดําเนินการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับสมรรถนะด้านพลังงานและระบบการจัด
การพลังงานผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การติดประกาศ การประชาสัมพันธ์ การแจกจ่ายเอกสาร 
ฯลฯ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 
หัวขอ้การสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติ ระดับการสื่อสาร 

1.  นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
แผนปฏิบัติด้านพลังงาน แผนงาน
การฝึกอบรมและกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน รว่ม
ถึง EnPIs     ต่างๆ 

2.  การสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
3.  เอกสารในระบบการจัด

-  EnMR และทีมจัดการพลังงานจะเป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 
โดยการขึ้นป้ายหรือติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
-  EnMR, ทีมจัดการพลังงานและแผนกฝึกอบรม
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม การฉายวีดี
ทัศน์จัดทําหรือจัดหาส่ือสิ่งพิมพ์ หรือจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเกิดความตระหนักที่ดี
ในการอนุรักษ์พลังงาน 
 

พนักงานทุกระดับ 
 
 
 
 
 
พนักงานทุกระดับ 
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หัวขอ้การสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติ ระดับการสื่อสาร 
การพลงังาน 

 
 
 
 
 
4.  ข่าวสารที่เกีย่วกับระบบการจัด

การพลงังานและการอนรุักษ์
พลังงาน 

5.  กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆด้าน
พลังงาน 

 
 
6.  ผลการตรวจประเมินระบบการจดั

การพลงังาน 
 
7.  ข้อคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะใน

การปรับปรงุ 

-  EnMR และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆจะเป็นผู้
ฝึกอบรมให้พนักงานที่ควบคุมลักษณะการใช้
พลังงานที่มีนัยสําคัญและพนักงานเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน ได้รับ
ทราบถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น Procedure WI 
Form Supporting Document เอกสาร
ภายนอกต่างๆ 
- ทีมจัดการพลังงานจะเป็นผู้ติดประกาศเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบข่าวสาร
โดยทั่วกัน 
-  EnMR จะเป็นผู้จัดหาและทบทวน ตลอดจน
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องใหร้ับทราบเพือ่ปฏิบัติ 
 
 
-  EnMR และทีมจัดการพลังงานจะเป็นผู้
ประชาสัมพันธผ์ลการตรวจประเมินระบบการจัด
การพลงังานโดยการติด Board ให้รับทราบ 
- ใช้กล่องรับข้อเสนอแนะ  โดย EnMR และทีม
จัดการพลังงานจะรวบรวมข้อเสนอแนะมา
พิจารณาทุกเดือนเพื่อคัดเลือกข้อเสนอแนะไป
ดําเนินการปฏิบัติต่อไป 

พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถงึผู้ที่ปฏิบตัิงาน
ในนามบรษิัท 
 
 
 
 
พนักงานทุกระดับ 
 
 
หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้อง
รวมถงึผู้ที่ปฏิบตัิงาน
ในนามบรษิัท 
พนักงานทุกระดับ 
 
 
พนักงานทุกระดับ
รวมถงึผู้ที่ปฏิบตัิงาน
ในนามบรษิัท 

 
5.2 การส่ือสารไปยงัภายนอกองค์กร 

การส่ือสารในเรื่องสมรรถนะด้านพลังงานและระบบการจัดการพลังงานไปยังภายนอกองค์กร เช่น นโยบาย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน EnPIs เอกสารในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯรวมทั้งการ
ประสานงานกับหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อร่วมมือกันในการทํากิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานต่าง ๆ จะต้องได้รับการตัดสินใจให้มีการส่ือสารในเรื่องดังกล่าวจากผู้บริหารระดับสูงหรือ EnMR 
และจัดเก็บบันทึกการตัดสินใจนี้ไว้ และจะต้องกําหนดวิธีการสําหรับการสื่อสารภายนอกนี้ไว้อย่างชัดเจน 

 
6. การจัดเก็บบันทึก 

 

เอกสาร อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

บันทึกการตดัสินใจให้มีการส่ือสารในเรื่องสมรรถนะด้านพลงังานและ
ระบบการจัดการพลังงานไปยังภายนอกองค์กร 2 ปี EnMR 
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ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การควบคุมเอกสาร 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-001 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใชเ้ป็นระบบงานในการจดัทํา การแก้ไขปรับปรุง การอนุมัติ การเก็บรักษาและการแจกจ่ายเอกสารในระบบการ
จัดการพลังงาน 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อที่ 4.5.4.2 การควบคุมเอกสาร 

3. ขอบเขต 
ครอบคลุมการควบคุมเอกสารคู่มือการจัดการพลังงาน ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม เอกสาร
สนับสนุน และเอกสารภายนอกที่ในการวางแผนและดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน 

4. คาํจํากัดความ 
- 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ : EnMR 

1.1 EnMR กําหนดให้มีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และตาม
ความจําเป็นของบริษทัฯ 
 

 ขั้นตอนที่ 2  ผู้รับผิดชอบ : ผู้ขอจัดทําเอกสารใหมห่รือผูข้อแก้ไขเอกสาร 
2.1 จัดทําหรือแก้ไขเอกสารในระบบการจดัการพลงังานในลักษณะเป็นแบบร่าง 
2.2 เขียนใบคําร้องขอดําเนินการกับเอกสาร (FM-MR-001) พร้อมส่ง File แบบร่างเอกสารทีข่อจดัทําหรือแก้ไข 
2.3 ส่งผ่านหัวหน้าหน่วยงานให้ EnMR เพื่อพิจารณาอนุมัติใบคําร้องฯ 

 

 ขั้นตอนที่ 3  ผู้รับผิดชอบ : MR 
3.1 พิจารณาแบบรา่งเอกสารทีข่อจัดทําหรือแก้ไข และลงนามอนุมัติใบคําร้องฯ พร้อมกับส่งให้เจ้าหน้าที่

ควบคุมเอกสาร (DC) 
 

 ขั้นตอนที่ 4  ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ DC 
4.1 ดําเนินการจัดทาํหรือแก้ไขเอกสารต้นฉบับตามวิธีปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการจัดทําเอกสาร (WI-MR-001) 
4.2 ตรวจทานความถูกตอ้งของต้นฉบับ แล้วส่งเอกสารต้นฉบับใหผู้้มีอํานาจลงนามอนุมัติตาม ประเภทเอกสาร 

(ยกเว้นแบบฟอร์มไม่ต้องลงนามอนุมัติ) 
- คู่มือคุณภาพ ให้ MD เป็นผู้ลงนาม 
- ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน ให้ EnMR ลงนาม 
 

 ขั้นตอนที่ 5  ผู้รับผิดชอบ : ผู้มีอํานาจลงนามอนุมัติเอกสาร 
5.1 ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนามอนุมตัิเอกสารต้นฉบบั และส่งคืนเจ้าหน้าที่ DC 

 

 ขั้นตอนที่ 6  ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ DC 
6.1 จัดทําสําเนาเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยประทบัตรา “เอกสารควบคุมสําเนา” และ “สําเนาฉบับที่” บน

เอกสาร (ยกเวน้แบบฟอร์มไมต่้องประทับ) 
6.2 จัดเก็บเอกสารต้นฉบับเข้าแฟม้ 

 

 ขั้นตอนที่ 7  ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับเอกสาร 
7.1  ลงนามรับเอกสารในบันทึกประวัติการรับจ่ายเอกสาร (FM-MR-002) 
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7.2  ส่งคืนเอกสารฉบับเก่าให้เจ้าหน้าที่ DC เพื่อทาํลาย 
7.3  หน่วยงานที่ไดร้บัเอกสารในระบบฯ จะต้องรับผิดชอบในการนาํไปใช้งานและจัดเก็บรักษา 
 

 ขั้นตอนที่ 8  ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ DC 
8.1  จัดทําหรือทบทวน Master Document List (FM-MR-003) และลงนามรับรอง 
8.2  จัดเก็บเอกสารย้อนหลัง 1 Revision โดยประทับตรา “ยกเลกิการใช้งาน” 
8.3  ลงนามในใบคํารอ้งฯ เมือ่เสร็จส้ินการดําเนินการและจัดเก็บ 

 
หมายเหตุ : 

1. เอกสารจากภายนอกที่รับเข้ามาและต้องใช้ในการวางแผนและดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน เช่น กฎหมาย
และข้อกําหนดอื่นๆ  มาตรฐานต่างๆ คู่มือเครื่องจักร  แคตาล๊อก แบบ Drawing ฯลฯ จะต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ DC รับทราบเพื่อประทับตรา “เอกสารภายนอก” พร้อมระบุครั้งที่ทบทวนวันที่อนุมัติใช้และลง
นามกํากับ ลงรายการใน Master Document List และจัดทําสําเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง (ถ้าจําเป็น) 
พร้อมมีการลงนามรับเอกสารในบันทึกประวัติการรับจ่ายเอกสาร 

2.    หากหน่วยงานใดต้องการเอกสารในระบบการจัดการพลังงานในลักษณะไม่ควบคุมสําเนา ให้เขียนใบคําร้อง
ขอดําเนินการกับเอกสาร (FM-MR-001) ส่งให้ EnMR พร้อมชี้แจงเหตุผลในการขอ ซึ่งเอกสารไม่ควบคุม
สําเนาที่ออกให้จะต้องมีการประทับตรา “เอกสารไม่ควบคุมสําเนา” 

3.   เจ้าหน้าที่ DC ต้อง Back Up ข้อมูลเอกสารที่อยู่ใน Computer ไว้อย่างน้อย 1 ชุด (Back Up ใน 
Thumb Drive) 

 
6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

ใบคําร้องขอดําเนินการกับเอกสาร (FM-MR-001) 1 ปี เจ้าหน้าที่ DC 
ใบบันทกึประวตัิการรับจ่ายเอกสาร (FM-MR-002) จนกว่าจะมกีาร

เปลี่ยนแปลง 
เจ้าหน้าที่ DC 

Master Document List  (FM-MR-003) จนกว่าจะมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

เจ้าหน้าที่ DC 

คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน 
แบบฟอร์ม และเอกสารภายนอกทีถู่กยกเลิก 

1 Revision 
ย้อนหลัง 

เจ้าหน้าที่ DC 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
เรื่อง : วิธีการจัดทําเอกสาร 
หมายเลขเอกสาร WI-MR-001 

ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2014 
                      

อนุมัติโดย_________________________ 
EnMR 

                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2012 
              

                      
                      
                      
                      
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ตัวอย่าง วิธีปฏิบัติงานเรื่องวิธีการจัดทําเอกสาร 
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รายละเอยีดของวิธีปฏิบัติงาน 
1.   ประเภทของเอกสารในระบบการจัดการพลงังาน 
      บริษทัฯไดก้ําหนดประเภทของเอกสารในระบบการจัดการพลงังาน ไวด้ังนี ้

 คู่มือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual) หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงขอบข่าย
และขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 นโยบายด้านพลังงาน แนวทางในการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบการจัดการพลังงานและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ในระบบการจัดการพลังงาน 

 ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) หมายถึง เอกสารที่แสดงขั้นตอนของระบบการทํางานต่างๆที่สําคัญ
และการประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์กร 

 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) หมายถึง เอกสารที่แสดงรายละเอียดวิธีการหรือเกณฑ์ในทํางาน
อย่างชัดเจนในจุดงานที่มีความสําคัญต่อการควบคุมลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญหรือการ
ดําเนินงานในระบบการจัดการพลังงาน 

 แบบฟอร์ม (Form) หมายถึง เอกสารที่ใช้บันทึกผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หรือใช้ในการ
วิเคราะห์การทํางาน หรือเป็นเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารในระบบงานที่มีรูปแบบที่ชัดเจน 

 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (Supporting Document) หมายถึง เอกสารที่ช่วยสนับสนุนการดํา 
เนินงานในระบบการจัดการพลังงาน  

        
2.   การกําหนดหมายเลขเอกสาร 

บริษัทฯได้มีการกําหนดวิธีการให้หมายเลขเอกสารในระบบการจัดการเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงไว้ดังนี้ 
XX – XX – 000 

1) ตัวอักษรภาษาอังกฤษซ้ายสุด แสดงประเภทของเอกสาร ได้แก่ 
-  EnM   =  Energy Management Manual (คู่มือการจัดการพลังงาน) 
-  PM   =  Procedure Manual (ระเบียบปฏิบัติงาน) 
-  WI   =  Work Instruction (วิธีปฏิบัติงาน) 
-  FM   =  Form (แบบฟอร์ม) 
-  SD   =  Supporting Document (เอกสารสนับสนุน) 

2)  ตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงกลาง แสดงหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบระบบการทํางาน ได้แก่ 
-  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 
ตัวอย่างเช่น  PM-MR-001 คือ  เอกสารประเภทระเบียบปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือMR 

เป็นระเบียบปฏิบัติงานหมายเลข 001 ของหน่วยงาน MR เป็นต้น 
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3.   การทบทวนเอกสาร 
เอกสารในระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ จะมีการระบุครั้งที่ของการทบทวนแก้ไขไว้ที่เอกสาร เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเอกสารนั้นได้รับการทบทวนแก้ไขไปแล้วกี่ครั้งและเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันของเอกสาร (Up Date) ของหน่วยงานต่างๆ โดยเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม่จะระบุเป็นทบทวนครั้งที่ 0 
และการทบทวนแก้ไขครั้งต่อๆไปจะระบุเป็น 1 2 3 … ตามลําดับ 

 
4.   การอนุมัติใช้เอกสาร 

เอกสารในระบบการจัดการพลังงานจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนการนําไปใช้งานดังนี้ 
1) เอกสารคู่มือการจัดการพลังงาน  ลงนามอนุมัติใช้โดย MD 
2) เอกสารระเบียบปฏิบัติงาน, วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน ลงนามอนุมัติใช้โดย EnMR 
3) เอกสารแบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ตามระบบการควบคุมเอกสาร (PM-MR-001) แต่ไม่ต้องมีผู้ลงนามที่ตัว

แบบฟอร์มเอกสารที่อนุมัติใช้จะมีการระบุวันที่ของการอนุมัติใช้ไว้ที่เอกสารทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงกําหนดการให้เริ่มใช้เอกสารนั้นๆ 

 
5.  การชี้บ่งเอกสาร 

คู่มือการจัดการพลังงาน ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน จะได้รับการชี้บ่งหมายเลข
เอกสาร ครั้งที่ของการทบทวน และวันที่อนุมัติใช้ไว้ที่หัวเอกสารทุกแผ่น ส่วนแบบฟอร์มจะชี้บ่งหมายเลข
เอกสาร ครั้งที่ทบทวน และวันที่อนุมัติใช้ไว้ที่ด้านบนขวาของเอกสาร 

  
6.  การ Back up ข้อมูล 

ข้อมูลเอกสารในระบบการจัดการพลังงาน เช่น คู่มือการจัดการพลังงาน ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และ
เอกสารสนับสนุน จะได้รับการ Back up ลงแผ่น Thumb Drive ไว้ 1 ชุด 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การควบคุมด้านปฏิบัติการ 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-006 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
              

                      
                      
                      
                      
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 ตัวอย่าง ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมด้านปฏิบัติการ 
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1.  วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นระบบงานในการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติและการบํารุงรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้
พลังงานที่มีนัยสําคัญและให้สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติต่างๆ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อ 4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติการ 

3. ขอบเขต 
ครอบคลุมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติและการบํารุงรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้พลังงานที่มี
นัยสําคัญของบริษัทฯ 

4. คําจํากัดความ 
     - 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ : EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.1 พิจารณากําหนดกิจกรรมที่จะต้องควบคุมด้านปฏิบัติการในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับลักษณะการใช้พลังงานที่มี

นัยสําคัญ จากประเด็นต่างๆดงันี ้
1.1.1 ตัวแปรและเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อลักษณะการใช้พลงังานที่มนีัยสําคัญ 
1.1.2 กฎหมายหรือขอ้กําหนดอื่น ๆ ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง 
1.1.3 การบํารุงรักษาเครื่องจกัร อุปกรณ์อํานวยความสะดวก กระบวนการ ระบบ และเครื่องมือ 
1.1.4 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลงังานที่จะต้องควบคุมให้มีการดําเนินการอย่างตอ่เนื่อง

สม่ําเสมอหลังจากที่ได้มกีารปฏบิัติตามแผนนั้นๆไปแล้ว 
1.1.5 วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือวธิีปฏิบัติการปอ้งกันที่มีประสิทธิผล 
1.1.6 ผลจากการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
1.1.7 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุต่าง ๆ 

1.2 สรุปการพิจารณาเพื่อนําไปจดัทํา Work Instruction (WI) และ/หรือแบบฟอร์มในการควบคุมด้าน
ปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 2  ผู้รับผิดชอบ : ทีมจัดการพลงังานหรือหวัหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1 รับผิดชอบในการจัดทํา WI และ/หรือแบบฟอร์มในการควบคมุด้านปฏิบัติการโดยจะต้องกําหนด

รายละเอียดต่างๆตามความเหมาะสมจําเป็น เช่น 
-  ขั้นตอนวธิีการปฏิบัติหรอืวิธกีารควบคุม 
-  เกณฑ์ในการควบคุมหรือตัดสินใจ 
-  เครื่องมอื อุปกรณท์ี่ต้องใชใ้นการปฏิบัต ิ
-  การบันทึกขอ้มูลและแบบฟอร์มทีต่้องใช ้
-  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ    ฯลฯ 

2.2 ฝึกอบรมหรือชีแ้จงพนักงานผูท้ี่จะต้องปฏิบัต ิรวมทัง้บุคลากรทีท่ํางานในนามของบริษทัทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 
เพื่อให้ปฏิบัติตาม WI และ/หรือแบบฟอร์มทีก่ําหนด 
หมายเหตุ :  จุดงานที่มีการควบคุมด้านปฏิบัติการบางจุดงาน อาจจะต้องมีการเฝ้าระวัง ตรวจวัดและ

วิเคราะห์ตามช่วงเวลาที่ได้ถูกกําหนดไว้ในแผนการเฝ้าระวัง การตรวจวัดและการวิเคราะห์
ด้านพลังงาน 
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6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

บันทึกในการควบคุมด้านปฏิบัติการและการ
บํารุงรักษาต่างๆ 

2 ปี หัวหน้าหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การออกแบบ 

หมายเลขเอกสาร PM-EN-001 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
              

                      
                      
                      
                      
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ตัวอย่าง ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบ 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นระบบงานในการพิจารณาถึงโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานและการควบคุมด้าน
ปฏิบัติการในการออกแบบใหม่ การดัดแปลง การปรับปรุง และการบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก เครื่องมือ ระบบ และกระบวนการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสมรรถนะด้านพลังงาน 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
 ข้อที่ 4.5.6 การออกแบบ                               
3. ขอบเขต 

ครอบคลุมกิจกรรมการออกแบบ ใหม่ การดัดแปลง การปรับปรุง และการบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวย
ความสะดวก เครื่องมือ ระบบและกระบวนการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสมรรถนะด้านพลังงานของ
บริษัท 

4. คําจํากัดความ 
การออกแบบ หมายความรวมถงึ การออกแบบใหม่ การดัดแปลง การบรูณะ และการปรับปรงุ 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ : ผู้จดัการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบํารุง 
1.1 พิจารณาความจําเป็นในการออกแบบ ใหม่ การปรับปรุงและการบูรณะเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความ

สะดวก เครื่องมือ ระบบและกระบวนการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสมรรถนะด้านพลังงาน 
1.2 กําหนด Specification รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ (เช่น แบบ Drawing, ข้อกําหนดกฎหมาย ฯลฯ) ของ

เครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวก ระบบหรือกระบวนการที่จะออกแบบใหม่ ดัดแปลง หรือบูรณะ
ตามความเหมาะสมจําเป็น 
หมายเหตุ : Specification รวมทั้งรายละเอียดต่างๆอาจอ้างอิงจาก แคตตาล็อกของผู้ขาย 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบ :  ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
2.1 ประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวก ระบบหรือกระบวนการที่จะ

ออกแบบใหม่ ดดัแปลง หรือบรูณะ โดย 
- แจ้งใหท้างบริษทัผู้ขายทําการประเมินมาใหใ้นกรณทีี่มีการจัดซ้ือจัดหา 
-  ประเมินเองหากสามารถทําได ้
หมายเหตุ : ต้องมีการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน เช่น ลักษณะการใช้พลังงาน ปริมาณการใช้พลังงาน 

หรือประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดช่วงอายุการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวย
ความสะดวก เครื่องมือ ระบบ และกระบวนการนั้นๆด้วย 

2.2 สรุปผลการประเมินสมรรถนะดา้นพลังงาน 
2.3 ในกรณีต้องมีการจัดซื้อจัดหาใหอ้อกใบ P/R พรอ้มแนบ Specification และรายละเอียดต่างๆ รวมทัง้

สรุปผลการประเมินสมรรถนะดา้นพลังงานให้แผนกจัดซื้อ 
 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบ :  ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 
3.1 ตรวจวัดสมรรถนะด้านพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบและ

กระบวนการที่ออกแบบใหม่ หรือปรับปรุง หรือบูรณะ หลังจากที่ได้ดําเนินการไปแล้วเป็นระยะๆ เช่น ปีละ
ครั้ง 
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6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
Spec.และรายละเอียดต่างๆของเครื่องจักรอุปกรณ์ 
สิ่ งอํ านวยความสะดวก  เครื่ อ งมือ  ระบบและ
กระบวนการที่ออกแบบใหม่ หรือปรับปรุง หรือบูรณะ 

ตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก 
เครื่องมือ ระบบและกระบวนการ 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบและ
กระบวนการที่ออกแบบใหม่ หรือปรับปรุง หรือบูรณะ 

ตามอายุการใช้งานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก 
เครื่องมือ ระบบและกระบวนการ 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การจัดซื้อด้านพลังงาน 
หมายเลขเอกสาร PM-PC-001 

ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 
                      

อนุมัติโดย_________________________ 
EnMR 

                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
              

                      
                      
                      
                      
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

ตัวอย่าง ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อด้านพลังงาน 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้ระบบในการจัดซ้ือจัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และพลังงานของบริษัทฯ 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
 ข้อที่ 4.5.7 การจัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และพลังงาน 
3. ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาผู้ให้บริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญของบริษัท รวมทั้งการจัดซ้ือจัดหาพลังงานต่างๆ (ยกเว้นพลังงานไฟฟ้า
และน้ํามันที่เติมรถขนส่งตามสถานีบริการ) 

4. คําจํากัดความ 
             - 
5. ระเบียบปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ขอสั่งซ้ือ 
1.1 เมื่อต้องการขอให้จัดซ้ือจัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อลักษณะการใช้

พลังงานที่มีนัยสําคัญของบริษัท รวมทั้งการจัดซ้ือจัดหาพลังงานต่างๆ (ยกเว้น พลังงานไฟฟ้า) ให้เขียนใบ P/R 
(FM-PC-001) ส่งให้ผู้บังคับบัญชาและ MD ลงนามอนุมัติ 

1.2 ส่งใบ P/R ท่ีอนุมัติแล้วให้เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ โดยแนบรายละเอียดมาด้วย ดังนี้ 
-  หากเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบ หรือกระบวนการให้แนบ Specification, 

แคตตาล็อกและรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งสรุปผลการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน 
-  หากเป็นบริการด้านพลังงานให้กําหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานให้ชัดเจน 
- หากเป็นการจัดซ้ือพลังงานให้แนบ Specification ของพลังงานที่จะสั่งซ้ือ (เฉพาะครั้งแรก) 

 

ขั้นตอนที่ 2  ผู้รับผิดชอบ :   เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ 
2.1 เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือประสานงานในการสั่งซ้ือและแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าการจัดซ้ือดังกล่าวเป็นการจัดซ้ือโดยคํานึงถึง

สมรรถนะด้านพลังงานเป็นสําคัญ  
2.2  กรณีมีผู้ขายหรือผู้ส่งมอบหลายรายให้ทําการคัดเลือกโดยลงคะแนนในแบบฟอร์มใบสรุปผลการคัดเลือกผู้ส่งมอบ 

(FM-PC-002) 
2.3 บันทึกรายชื่อผู้ขายหรือผู้ส่งมอบที่ผ่านการคัดเลือกใน Approved Supplier List “ASL” (FM-PC-002) 
 หมายเหตุ : หากมีรายเดียวไม่ต้องคัดเลือก สามารถนํารายชื่อใสใ่น ASL ได้เลย 
2.4 เปิด Purchase Order “P/O” (FM-PC-004) ระบุรายละเอียดการสั่งซ้ือพร้อมลงนามและบันทึกการออก P/O 

ลงในคอมพิวเตอร์ 
2.5 ส่งใบ P/O โดยแนบ P/R และรายละเอียดการจัดซ้ือจัดหาต่างๆไปด้วย ให้ MD ลงนามอนุมัติ 
2.6  ส่งใบ P/O ท่ี MD อนุมัติแล้วให้ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบ 
2.7 ติดตามการจัดซ้ือจัดหาให้เป็นไปตามเวลาที่กําหนดในการใช้งาน 

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นจัดซ้ือพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค             ไม่
จําเป็นที่จะต้องทําการคัดเลือกหรือกําหนด Spec.ของพลังงานที่จัดซ้ือ เนื่องจากเป็นระบบผูกขาด
การจําหน่าย                

6. การจัดเก็บบันทึก 
รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

Purchase Request  “P/R” (FM-PC-001) 2 ปี เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 
ใบสรุปผลการคัดเลือกผู้ส่งมอบ (FM-PC-002) 2 ปี เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 
Approved Supplier List (FM-PC-003) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 
Purchase Order “P/O” (FM-PC-004)  2 ปี เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การเฝ้าระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห์ 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-007 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใชเ้ป็นระบบในการดําเนินการเฝ้าระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะหคุ์ณลักษณะที่สําคัญ (Key 
Characteristics) ของการปฏิบตัิงานทีเ่ป็นตัวกาํหนดถงึสมรรถนะด้านพลังงาน 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
 ข้อ 4.6.1 การเฝ้าระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห ์
3. ขอบเขต 

ครอบคลุมการดําเนินการเฝ้าระวัง การตรวจวดั และการวิเคราะห์คุณลักษณะที่สําคัญทางดา้นพลังงานภายใน
บริษทัฯ โดยเจา้หน้าที่ของบรษิัทเองหรือหนว่ยงานภายนอก  

4. คําจํากัดความ 
คุณลักษณะที่สําคัญ (Key Characteristics) ทางด้านพลังงาน ได้แก่ประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างน้อย 
• การใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญและผลของการทบทวนด้านพลงังานอื่นๆ 
• ตัวแปรทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใช้พลงังานที่มีนัยสําคัญ 
• ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs) 
• ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ (Action Plan) ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
• การประเมินปรมิาณการใช้พลังงานจรงิเทียบกบัที่คาดการณ์ไว้ 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ : EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1 EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดจุดงานและกิจกรรมที่ต้องเฝ้า
ระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์ ในประเด็นดงัต่อไปนี้ 
1.1.1 คุณลักษณะที่สําคัญ (Key Characteristics) ทางด้านพลังงาน 
1.1.2 ประเด็นทีถู่กกําหนดไว้ตามกฎหมายและข้อกาํหนดอื่น ๆ ทางด้านพลังงาน 
1.1.3 เงื่อนไขในการควบคุมปฏิบัติงาน (Operational Control) ทีค่าดว่าจะส่งผลต่อสมรรถนะด้าน

พลังงานและมีความจําเป็นในการเฝ้าระวงั  
1.2 EnMR, ทีมจัดการพลังงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทําแผนการเฝ้าระวงั  

ตรวจวัดและวิเคราะห์ (FM-MR-006) ที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามข้อ 1.1 ซึ่งแผนดังกลา่วควรระบถุึง
ส่ิงต่างเหล่านี้ตามความเหมาะสม 
1) หัวข้อ/พารามิเตอร/์คุณลกัษณะที่ต้องทําการเฝ้าระวัง ตรวจวดั และวิเคราะห์ 
2) ความถี่/ระยะเวลาที่ต้องทําการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์ 
3) วันหรือเดือนทีต่้องทําการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์ 
4) ผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ตรวจวดั และวิเคราะห์     
5) ประเด็นอื่นๆตามความจําเป็น 

1.3 EnMR ลงนามรบัรองแผนการเฝ้าระวัง ตรวจวดั และวิเคราะห์ และสําเนาให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาํไปปฏิบัติ 
 
ขั้นตอนที่ 2  ผู้รับผิดชอบ :  EnMR ทีมจัดการพลังงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.1 รับผิดชอบและสั่งการให้มกีารดําเนินการตามแผนการเฝ้าระวัง ตรวจวดัและวิเคราะห ์
2.2 หากกจิกรรมใดไม่สามารถดําเนนิการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวเิคราะห์โดยบุคลากรภายในได ้ ให้ตดิต่อเพื่อ

จัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาดาํเนินการ 
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2.3 พนักงานที่มีหนา้ที่เฝ้าระวงั ตรวจวัดและวิเคราะห์ จะต้องปฏบิัติตามแผนและบันทึกขอ้มูลตา่งๆตามความ
เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
1) วัน เดือน ปทีี่ดาํเนินการ (บันทกึเวลาด้วยหากจําเป็น) 
2) ผู้ดําเนินการ/ผู้บันทึก/ผู้รับรองผล 
3) ผลข้อมูลที่บันทกึ (เช่น ตัวเลขจากการวัด ความคืบหน้าของงาน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลการ

วิเคราะห์ ปัญหาที่พบ ฯลฯ) 
4) เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมที่จําเป็น เช่น อุณหภมูิ ความชื้น เป็นต้น 
5) วิธีการเฝ้าติดตามและตรวจวัด/ตรวจสอบ 
6) ประเด็นอื่นๆทีจ่ําเป็น 
หมายเหตุ :  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาํเนินการสามารถกําหนดแบบฟอร์มที่ใช้บันทกึผลของการ

เฝ้าระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์ได้เองตามความเหมาะสม 
2.4 ส่งผลการเฝ้าระวัง ตรวจวดัและวิเคราะห์ให้ EnMR 
 
ขั้นตอนที่ 3  ผู้รับผิดชอบ : EnMR 
3.1 ทําการประเมินผลการเฝ้าระวงั ตรวจวัดและวิเคราะห์ 

หมายเหตุ :  อาจต้องมีการเปรียบเทียบผลที่ ได้กับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆด้านพลังงาน , 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน, เส้นฐานพลังงาน หรืออื่นๆตามความเหมาะสม 

3.2 กรณีผลที่ได้จากการเฝ้าระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องการให้มีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง ให้ EnMR เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือในการดําเนินการหรือหาก
จําเป็นต้องออก CAR/PAR ให้ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการ
ป้องกัน (PM-MR-009) 

3.3 หากเป็นเรื่องทีสํ่าคัญและต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจอาจเชิญประชมุคณะกรรมการทบทวนฝ่าย
บริหาร 

3.4 จัดเก็บแผนและบันทึกผลการเฝ้าระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน 
หมายเหตุ :  ผลการเฝ้าระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์ บางเรื่องอาจถูกนําไปใช้ในการประเมินความ

สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทุก 3 เดือนตามระเบียบปฏิบัติงานกฎหมาย
และข้อกําหนดอื่นๆ (PM-MR-003) 

 
6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการเฝ้าระวัง ตรวจวดั และวิเคราะห์ด้านพลังงาน 
(FM-MR-006) 

2 ปี EnMR 

บันทึกผลการเฝ้าระวัง ตรวจวัด และวิเคราะห์ด้านพลังงาน 2 ปี EnMR 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการเฝ้าระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห์ด้านพลังงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ทุก 12 เดือน EnMR

2 ทุกเดือน EnMR

3 ทุกเดือน EnMR

4
4.1 Chiller (เครื่องทําน้ําเย็น) ทุก 3 เดือน EnMR
4.2 Air Compressor (ปั๊มลม) ทุก 3 เดือน EnMR
4.3 เครื่องพน่สี ทุกเดือน EnMR

5
5.1 Chiller (เครื่องทําน้ําเย็น)
      -  การปรับตั้งอุณหภูมิน้ําเย็น ทุกวัน ช่างซ่อมบํารุง
      -  การทําความสะอาดชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ทุก 3 เดือน (ตามแผน PM) หัวหน้างานซ่อมบํารุง
      -  การทําความสะอาดชุดระบายความร้อน ทุก 3 เดือน (ตามแผน PM) หัวหน้างานซ่อมบํารุง
5.2 Air Compressor (ปั๊มลม)
      -  การปรับตั้งความดัน ทุกวัน ช่างซ่อมบํารุง
      -  % การรั่วไหลของอากาศอัด ทุก 3 เดือน (ตามแผน PM) หัวหน้างานซ่อมบํารุง
5.3 เครื่องพน่สี
      -  การปรับตั้งแรงดันในการพน่ ทุกวัน หัวหน้างานผลิต
      -  สภาพของหัวพน่ ทุก 2 เดือน (ตามแผน PM) ช่างซ่อมบํารุง
      -  ชนิดและประเภทของสีที่ใช้พน่ ทุกครั้งที่เบิกมาใช้งาน หัวหน้างานผลิต

6 ทุก 3 เดือน EnMR

7 ทุกเดือน EnMR
(เทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย)
ปริมาณการใช้พลังงานจริงเทียบกับที่คาดการณ์

ปริมาณการใช้พลังงานรวม
และหาค่า EnPI (SEC) ของการใช้พลังงานรวม

ลําดับ หัวข้อ/พารามิเตอร์ที่ควบคุม ความถี่
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ทบทวนด้านพลังงาน (Energy Review) และ
ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟา้และความร้อน
และหาค่า EnPI (SEC) ของไฟฟา้และความร้อน

EnPIs ของเครื่องจักรที่มีนัยสําคัญ

ตัวแปรในการผลิตและ Facilities

ความคืบหน้าของแผนอนุรักษ์พลังงาน

FM-MR-006 ทบทวนครั้งที่ 0, 1/3/57 

แผนการเฝ้าระวัง การวัด และวิเคราะห์ด้านพลังงาน ประจําปี 2559 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การสอบเทียบเครื่องมือวัด 

หมายเลขเอกสาร PM-EN-002 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้
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ตัวอย่าง ระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
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1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อระบบงานในการสอบเทยีบเครื่องมือวัดและเพื่อมั่นใจว่าเครื่องมือวัดที่ได้ผ่านการสอบเทียบก่อนการ

นําไปใช้งาน 
2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 

ข้อที่ 4.6.1 การเฝ้าระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห์ 
3. ขอบเขต 

ครอบคลุมเครื่องมือวัดที่ใช้ในการเฝ้าระวัง การตรวจวัด และการวิเคราะห์คุณลักษณะที่สําคัญ (Key 
Characteristics) ของการปฏิบัติงานที่เป็นตัวกําหนดถงึสมรรถนะด้านพลังงาน 

4. คําจํากัดความ 
 การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึง การเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้หรือค่าของอุปกรณ์วัดกับค่า

มาตรฐานอ้างอิงภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม 
6. ระเบยีบปฏิบติังาน 
 ขั้นตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 

1.1 รวบรวมเครื่องมือวัดที่ต้องสอบเทียบ จัดทํารหัสเครื่องมือวัด จัดทําทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด 
(FM-EN-001) และจัดทําประวัติเครื่องมือวัด (FM-EN-002) โดยระบุช่วงเวลาในการสอบเทียบและ
ค่าผิดพลาดที่ยอมรับในใบประวัติเครื่องมือวัดให้ชัดเจน 

1.2 จัดทําแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (FM-MR-003) ส่งให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมลงนาม 
หมายเหตุ :  กรณีมีการซื้อเครื่องมือวัดใหม่เข้ามาใช้หรือยกเลิกการใช้เครื่องมือวัด ต้องดําเนินการ

ทบทวนทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด ประวัติเครื่องมือวัด และแผนการสอบเทียบทุกครั้ง 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบ :  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมลงนาม 

2.1 พิจารณาลงนามในแผนการสอบเทียบ และส่งคืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 
3.1 ดําเนินการจัดส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบตามแผน 
3.2 พิจารณาผลการสอบเทียบ (Calibration Data) ที่ได้รับและลงนามในใบแสดงผลการสอบเทียบ 
3.3 แสดงสถานะของการสอบเทียบพร้อมระบุกําหนดการสอบเทียบครั้งต่อไปที่ตัวเครื่องมือวัด (หากผล

การสอบเทียบมีค่าผิดพลาดเกินมาตรฐานที่กําหนดให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมพิจารณายกเลิกการใช้
งานหรือดําเนินการใดๆตามความเหมาะสม) 

3.4 บันทึกผลการสอบเทียบในประวัติเครื่องมือวัดที่ส่งสอบเทียบ 
3.5 จัดเก็บประวัติเครื่องมือวัดและใบแสดงผลการสอบเทียบ (Calibration Data) ไว้ด้วยกัน 

 
หมายเหตุ :  

1) กรณีไม่สามารถดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผนได้ให้ทบทวนแผนและระบุ
เหตุผลที่ไมส่ามารถดําเนินการได้ทุกครั้ง 
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2) หากค่าสมรรถนะด้านพลังงานค่าใดได้รับการตรวจวัดจากเครื่องมือวัดที่มีค่าผิดพลาดเกิน
มาตรฐานที่กําหนด ให้ทําการวัดซ้ําด้วยเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานเพื่อทบทวนค่าที่วัดอีก
ครั้ง 

  
6. การจัดเก็บบนัทึก 
 

รายชื่อบนัทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
ทะเบียนรายชื่อเครื่องมือวัด (FM-EN-001) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าท่ีวิศวกรรม 
ประวัติเครื่องมือวัด (FM-EN-002) และใบแสดงผล
การสอบเทียบ (Calibration Data) 

จนกว่าจะมีการยกเลิกการใช้
งานเครื่องมือวัด 

เจ้าหน้าท่ีวิศวกรรม 

แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (FM-EN-003) 1 ปี เจ้าหน้าท่ีวิศวกรรม 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การตรวจประเมินภายใน 
หมายเลขเอกสาร PM-MR-008 

ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 
                      

อนุมัติโดย_________________________ 
EnMR 

                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นระบบงานในการตรวจประเมินภายใน และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯ 
เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ในการจัดการด้านพลังงาน ข้อกําหนดของมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานที่กําหนด รวมทั้งมีการนําไปปฏิบัติ คงรักษาไว้ ตลอดจนมี
การปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิผล 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อที่ 4.6.3 การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน 

3. ขอบเขต 
ครอบคลุมการตรวจประเมินภายในหน่วยงานต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในระบบการจัดการพลังงานของบริษทัฯ  ซึ่งการตรวจ
ประเมินภายในจะจดัให้มีขึ้นอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั้ง (ทกุ 6 เดอืน) 

4. คําจํากัดความ 
 - 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ : EnMR 

1.1 จัดทําแผนการตรวจประเมินภายใน (FM-MR-F007)  
1.2 ส่งแผนการตรวจฯให้ MD อนุมัติ 
 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบ : MD 
2.1 รับแผนการตรวจประเมินฯ ทําการพิจารณาอนุมัติและส่งคืน  EnMR  

 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบ : EnMR 
3.1 รับแผนการตรวจประเมินฯ ที่ผ่านการอนุมตัิแล้ว 
3.2 แต่งตั้งหัวหน้าทีมตรวจประเมนิภายใน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมินภายใน (Auditor) โดยมี

คุณสมบัติของ ดังนี ้
- มีความเข้าใจข้อกําหนดของ ISO 50001:2011 เป็นอย่างด ี
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 50001:2011” และมีบันทึกประวัติการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว 

- มีทักษะในการสื่อสารได้ดี และมีความเข้าใจการปฏิบัตงิานในพื้นที่จะไปดําเนินการตรวจ พอสมควร 
- ต้องไมท่ําการตรวจพื้นทีใ่นความรับผิดชอบโดยตรงของตนเอง 
- มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและมีความยุติธรรม 

3.3 ทําสําเนาแผนการตรวจประเมนิฯ ใหก้ับ Lead Auditor 
3.4 ก่อนถงึกําหนดตรวจจะจัดทําใบแจ้งกําหนดการตรวจติดตามภายใน (FM-MR-008) ส่งให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่

เพื่อยืนยันและเตรียมพร้อมสําหรับการถกูตรวจประเมิน 
 

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบ :Lead Auditor/Auditor Team 
4.1 จัดทํา Audit Check List  (FM-MR-009) และ Lead Auditor ลงนาม 
4.2 ดําเนินการตรวจประเมินภายในตามวันและเวลาที่กําหนด ทําการ Opening Meeting เพือ่ชีแ้จง

วัตถปุระสงค์ และขอบเขตของการตรวจประเมนิภายในให้เจ้าของพื้นทีท่ราบ 
4.3 หากพบข้อบกพร่อง ทําการบันทึกรายละเอียดและหลักฐานใหช้ัดเจนใน Audit Check List   
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4.4 Lead Auditor สรุปข้อบกพรอ่งหรอืแนวโน้มทีจ่ะเกิดข้อบกพรอ่งกับ Auditor Team และทําการออก 
CAR/PAR (FM-MR-010) 

4.5 Close Meeting เพื่อสรุป CAR/PAR ให้กับเจา้ของพื้นทีท่ี่ถกูตรวจ 
4.6 จัดทํา Audit Report (FM-MR-011) 
4.7 ส่ง Audit Report, Audit Check List และ CAR/PAR ไปยัง EnMR 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ผู้รับผิดชอบ : EnMR 
5.1 พิจารณาผลการตรวจประเมินภายใน 
5.2  จัดเก็บ Audit Report, Audit Check List และดําเนินการตามระเบยีบปฏิบัติงานการปฏิบัติการแก้ไขและ  

การปฏิบัตกิารป้องกัน (PM-MR-009) 
 

6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการตรวจประเมินภายใน (FM-MR-007) 2 ปี EnMR 
ใบแจ้งกําหนดการตรวจประเมนิภายใน (FM-MR-008) 2 ปี EnMR 
Audit Check List (FM-MR-009) 2 ปี EnMR 
ใบแจ้งให้ปฏิบัตกิารแก้ไขและปฏิบัติการป้องกนั (FM-MR-010) 2 ปี EnMR 
Audit Report (FM-MR-011) 2 ปี EnMR 
 
 
 



 

 1 

 

 การตรวจประเมินครั้งที่__________/___________ ทีมตรวจประเมิน
 อ้างอิงมาตรฐาน            ISO 50001:2011
 พ้ืนท่ีตรวจประเมิน
 วันที่ตรวจประเมิน

ข้อกําหนด

4.2.1

4.2.1

4.2.1
4.5.3
4.2.1
4.2.2
4.2.2
4.2.1

4.3
4.5.4

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

     เอกสารหรือไม่

บันทึกหลักฐานหรือสิ่งท่ีพบในการตรวจ

1. ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงความมุ่งม่ันในการนําระบบการจัดการ

2. มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเห็นถึงความสําคัญของระบบการ
     จัดการการพลังงานอย่างไร
3. ได้ระบุขอบข่ายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงานไว้เป็น

รายการตรวจประเมิน

    พลังงานมาใช้ในองค์กรอย่างไรบ้าง (เช่น กําหนดนโยบายฯ, จัดสรร
    ทรัพยากร, สื่อสารให้ทุกคนเห็นความสําคัญ, ประชุมทบทวน ฯลฯ)

      และจําเป็นต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

    - แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในสมรรถนะพลังงาน

1. มีการกําหนดนโยบายพลังงานไว้เป็นเอกสารหรือไม่และนโยบาย
     ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆดังนี้หรือไม่

ความรับผดิชอบของฝา่ยบริหาร

    ระดับสูงหรือไม่

Audit Check List

1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

    หรือไม่

    - แสดงถึงความมุ่งมั่น ท่ีมั่นใจได้ว่ามีสารสนเทศและทรัพยากรท่ีเพียงพอ

    - แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนด
      อ่ืนๆ
    - เป็นกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน
    - สนับสนุนการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการท่ีประหยัดพลังงาน

4. มีประกาศแต่งต้ัง EnMR ท่ีได้รับการลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง

5.กําหนดหน้าที่ของ EnMR ไว้อย่างไร (ครบถ้วนตามข้อ 4.2.2 หรือไม่)

นโยบายด้านพลังงาน

    - เหมาะสมกับธรรมชาติ, ขนาด และผลกระทบต่อการใช้พลังงานขององค์กร

6. มีประกาศแต่งต้ังทีมจัดการพลังงานท่ีได้รับการลงนามโดยผู้บริหาร
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ข้อกําหนด
4.3

4.3

4.4.2

4.4.2

4.4.2
    กฎหมายหรือข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องให้กับผู้รับผิดชอบเพ่ือนํา

4.4.3
    Review) ไว้เป็นเอกสารหรือไม่ และให้อธิบายวิธีการดังกล่าว
5. ขอตรวจสอบบันทึกการวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Use) 4.4.3

4.4.3

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

  - ได้ประมาณปริมาณการใช้พลังงานในอนาคตไว้หรือไม่

บันทึกหลักฐานหรือสิ่งที่พบในการตรวจ

     พลังงานที่มีนัยสําคัญไว้หรือไม่

รายการตรวจประเมิน

  - ได้ชี้บ่งตัวแปรต่างๆท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้และปริมาณ
     การใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญไว้หรือไม่
  - ได้มีประเมิน/ตรวจวัดสมรรถนะปัจจุบันของเครื่องจักร อุปกรณ์
     สนับสนุนการผลิต และกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการใช้

Audit Check List

     เข้าใจอย่างไร (อาจลองสุ่มถามพนักงาน)
2. มีการสื่อสารนโยบายพลังงานให้พนักงานในองค์กรรับทราบและ

3. กําหนดช่วงเวลาการทบทวนนโยบายพลังงานไว้หรือไม่
การวางแผนด้านพลังงาน : กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ, การทบทวนด้านพลังงาน, เส้นฐานพลังงานอ้างอิง, EnPI, 

1. มีวิธีการเข้าถึงและค้นหากฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆในด้าน
    พลังงานท่ีเก่ียวข้องอย่างไร

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติ

4. มีการกําหนดวิธีการและเกณฑ์ในการทบทวนด้านพลังงาน (Energy

2. มีการจัดทําทะเบียนกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆเพ่ือเป็นการชี้บ่ง
    ถึงกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องไว้หรือไม่
3. มีวิธีการสื่อสารและชี้แจงรายละเอียดท่ีจะต้องดําเนินการตาม

    ไปปฏิบัติให้สอดคล้องอย่างไร

6. จากการวิเคราะห์การใช้พลังงาน

      นัยสําคัญต่อการใช้และปริมาณการใช้พลังงานไว้หรือไม่

   - ได้ชี้บ่งเครื่องจักร อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต กระบวนการผลิต
      และบุคลากรที่ทํางานให้กับองค์กร (หรือในนามองค์กร) ท่ีมี

    - การชี้บ่งแหล่งพลังงานในปัจจุบันที่ใช้ (ไฟฟ้า, LPG, น้ํามันเตา,
       น้ํามันดีเซล ฯลฯ)
    - ประเมินการใช้และปริมาณการใช้พลังงานในอดีตและปัจจุบัน
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ข้อกําหนด
4.4.3

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.5

4.4.6
4.5.4
4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.5.2

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

รายการตรวจประเมิน

1. บุคลากรขององค์กรหรือทํางานในนามองค์กร ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ี

     - มีเอกสารวิธีการทวนสอบการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
     - มีเอกสารการทวนสอบผลของการปฏิบัติ

    เก่ียวข้องกับ Significant Energy Use ได้มีการกําหนดพ้ืนฐานการ
    ศึกษา, ความชํานาญ หรือประสบการณ์ไว้หรือไม่

15. แผนปฏิบัติครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้หรือไม่
     - มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
     - มีวิธีการดําเนนิการและระยะเวลา

การควบคุมดา้นปฏิบัตกิาร, การออกแบบ, การจัดซ้ือบริการดา้นพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และพลังงาน
การนําไปปฏิบัตแิละดําเนินการ : ความสามารถ การฝกึอบรม และความตระหนัก, การส่ือสาร, การจัดทําเอกสาร, 

12. มีการจัดทําวัตถุประสงค์, เป้าหมาย และแผนปฏิบัติไว้เป็นเอกสาร
       หรือไม่ 
13. วัตถุประสงค์, เป้าหมาย และแผนฯสอดคล้องกับ Significant 
       Energy Use, โอกาสในการปรับปรุงตามท่ีชี้บ่งไว้ใน Energy

       ได้พิจารณาถึงการเงิน, สภาพเง่ือนไขในการปฏิบัติและธุรกิจ,
14. ในขั้นตอนการจัดทําวัตถุประสงค์, เป้าหมาย และแผนปฏิบัติ

บันทึกหลักฐานหรือส่ิงท่ีพบในการตรวจ

9. มีการจัดทําเส้นฐานพลังงาน (Energy Baselines) เป็นบันทึกไว้

Audit Check List

10. มีการกําหนด EnPIs เพ่ือเป็นการเฝ้าติดตามและตรวจวัดสมรรถนะ

7.ได้มีการชี้บ่ง, จัดลําดับความสําคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับ
    ปรุงสมรรถนะด้านพลังงานไว้หรือไม่
8. มีการกําหนดช่วงเวลาในการทบทวนด้านพลังงานไว้หรือไม่และ
    ได้มีการดําเนินการทบทวนตามช่วงเวลาท่ีกําหนดหรือไม่

    หรือไม่ และต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นฐานพลังงานเม่ือใด

      พลังงานไว้หรือไม่
11. มีการทบทวนและเปรียบเทียบค่า EnPIs กับเส้นฐานพลังงาน
       เป็นระยะๆหรือไม่

       Review หรือตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆหรือไม่

       ทางเลือกเทคโนโลยี และมุมมองของผู้เก่ียวข้องด้วยหรือไม่
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ข้อกําหนด
4.5.2

4.5.2

4.5.2

4.5.3

4.5.3

4.5.3
    ระบบการจัดการพลังงานหรือสมรรถนะด้านพลังงานหรือไม่ 
    (ถ้ามีต้องขอดูเอกสารที่แสดงถึงการตัดสินใจให้มีการสื่อสารนี้)

4.5.4

4.5.4

4.5.4

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

      Master Document List หรือไม่

    ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน
7. องค์กรมีการสื่อสารไปยังภายนอกในเรื่องนโยบายพลังงาน,

5. องค์กรมีวิธีการสื่อสารภายในอย่างไรเพ่ือให้พนักงานเกิดความ
     ใส่ใจและมีความตระหนักในเรื่องสมรรถนะพลังงานและระบบ
      การจัดการพลังงาน

   Document Action Request หรือไม่, มีการอนุมัติใช้เอกสารโดย

8. มี Procedure การควบคุมเอกสารหรอืไม่และให้อธิบายขั้นตอน
    การควบคุมเอกสารตาม Procedure

6. องค์กรมีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไรเพ่ือให้พนักงานหรือ
    ผู้ท่ีปฏิบัติงานในนามขององค์กรสามารถให้ความคิดเห็นหรือ

9. สุ่มตรวจสอบเอกสาร เช่น Procedure, WI, Form ว่าได้มีการ
   ขอจัดทําหรือแก้ไขตามระบบควบคุมเอกสารหรือไม่ เช่น มีใบ

    ผู้มีอํานาจตามท่ีกําหนดหรือไม่
10. สุ่มตรวจสอบเอกสาร เช่น Procedure (SOP), WI, Form ว่าได้มีการ
      ระบุ Revision การทบทวนและวันอนุมัติใช้ไว้หรือไม่ และตรงตาม

    การฝึกอบรมตาม Training Needs หรือไม่และมีการประเมินผล
    อย่างไร
4. องค์กรมีวิธีการสร้างความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงานให้
   กับบุคลากรขององค์กรหรือบุคลากรท่ีทํางานในนามองค์กรอย่างไร

    ความชํานาญ, ประสบการณ์ ตรงตามท่ีกําหนดหรือไม่ และได้รับ

2. มีการกําหนด Training Needs สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
    การควบคุม Significant Energy Use และบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
    ระบบการจัดการพลังงานไว้หรือไม่

Audit Check List
บันทึกหลักฐานหรือส่ิงที่พบในการตรวจ

3. สุ่มตรวจสอบบันทึกของพนักงานท่ีเก่ียวข้องว่าพ้ืนฐานการศึกษา,

รายการตรวจประเมิน
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ข้อกําหนด
4.5.4

4.5.4

4.5.4

4.5.5

4.5.5

4.5.6

4.5.7

4.5.7
      หรือไม่

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

      ท่ีเก่ียวข้องกับ Significant Energy Use ไว้หรือไม่

14. มีการจัดทําเอกสาร เช่น Procedure (SOP), WI, Form เพ่ือเป็น

      ตามเอกสารที่กําหนดไว้ตามข้อ 14 หรือไม่

      ใช้โดยไม่ได้ต้ังใจ

      ของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์นั้นๆไว้หรือไม่
18. องค์กรได้กําหนด Spec.ในการจัดซ้ือพลังงานไว้เป็นเอกสาร

17. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานท่ีมีนัย

      เครื่องจักร อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต เครื่องมือ ระบบ หรือ
      กระบวนการ ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการใช้พลังงาน
     ในกรณีท่ีมีการออกแบบหรือปรับปรุงใหม่ และได้มีการจัดซ้ือ

      รับเอกสารที่ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีลงนามรับเอกสารไว้)

       สําคัญท่ีได้จัดซ้ือมาใช้งาน ได้มีการประเมินถึงปริมาณการใช้
       พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดอายุการใช้งาน

16. ขอตรวจสอบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะพลังงานของ

      เกณฑ์ในการปฏิบัติงานและการซ่อมบํารุง สําหรับเครื่องจักร,
      อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต, เครื่องมือ, กระบวนการ และระบบ   

     เพ่ิมเติมหรือทดแทนของเดิม

Audit Check List
บันทึกหลักฐานหรือส่ิงท่ีพบในการตรวจ

15. สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติว่าพนักงานมีความเข้าใจและได้ปฏิบัติ

12. เอกสารภายนอก เช่น กฎหมายพลังงาน, คู่มือเครื่องจักร มีการชี้บ่ง
       และควบคุมการแจกจ่ายอย่างไร
13. เอกสารที่ล้าสมัยแล้วมีการควบคุมอย่างไร เพ่ือป้องกันการนําไป

รายการตรวจประเมิน
11. สุ่มตรวจสอบว่าเอกสารฉบับท่ีเป็นปัจจุบันได้ถูกแจกจ่ายไปยัง
      พ้ืนท่ีท่ีใช้งาน (อาจลงไปดูท่ีพ้ืนท่ีจริงหรือตรวจสอบใบลงนาม
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ข้อกําหนด

4.6.1

4.6.1

4.6.1

4.6.1

4.6.1

4.6.2

4.6.2

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

รายการตรวจประเมิน

    - ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ (Significant Energy Use)

การตรวจสอบ : การเฝา้ระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์, การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ, การ
ตรวจประเมินภายใน, ความไม่สอดคล้อง การแก้ไข การปฏิบัตกิารแก้ไขและการปฏิบัตกิารป้องกัน, การควบคุมบันทึก
1. องค์กรได้จัดทําแผนการเฝ้าติดตาม ตรวจวัดและวิเคราะห์ท่ีครอบ
    คลุมคุณลักษณะที่สําคัญ (Key Characteristic) ด้านพลังงานดังนี้
   ไว้หรือไม่ 

   - ดัชนีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs)

    (ควรสุ่มตรวจสอบหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย เช่น การ

   - ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติในการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
      เป้าหมาย

    จัดทํารายงานการจัดการพลังงาน, คุณสมบัติของ ผชร.ฯลฯ)

2. สุ่มตรวจสอบบันทึกของการเฝ้าติดตาม ตรวจวัดและวิเคราะห์ ตาม
    ท่ีกําหนดในแผน

    เทียบนั้นๆสามารถอ้างอิงไปยังมาตรฐานสากลได้หรือไม่
6. มีการกําหนดการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อ

3. มีการจัดทําแผนการสอบเทียบเครื่องมือท่ีใช้เฝ้าติดตามตรวจวัด
    ทางด้านพลังงานไว้หรือไม่

7. ตรวจสอบบันทึกการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อ

บันทึกหลักฐานหรือสิ่งท่ีพบในการตรวจ

      และผลของการทบทวนด้านพลังงานอื่นๆ
   - ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญ

   - การประเมินปริมาณการใช้พลังงานจริงเทียบกับท่ีคาดการณ์ไว้

Audit Check List

    กําหนดอ่ืนๆว่าได้มีการประเมินตามช่วงเวลาท่ีกําหนดหรือไม่

5. ตรวจสอบ Calibration Data ของเครื่องมือวัดท่ีใช้งานอยู่ว่า ผลการ
    สอบเทียบอยู่ในช่วงการยอมรับตามท่ีกําหนดหรือไม่ และการสอบ

4. สุ่มตรวจสอบบันทึกหรือประวัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ว่าได้
    มีการสอบเทียบตรงตามช่วงเวลาแผนหรือไม่

    กําหนดอ่ืนๆในด้านพลังงานที่เก่ียวข้องไว้อย่างไร

���( (6/8
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ข้อกําหนด
4.6.3

4.6.3

4.6.3

4.6.3

4.6.3

4.6.4

4.6.4

4.6.5

4.7.1

4.7.1

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

    มีการประชุมตามแผนหรือไม่

รายการตรวจประเมิน

       การปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการป้องกันนั้นๆหรือไม่

การทบทวนของฝา่ยบริหาร

15. ตรวจสอบใบ CAR/PAR ท่ีปิดสมบูรณ์แล้วว่าได้มีการวิเคราะห์

Audit Check List
บันทึกหลักฐานหรือสิ่งที่พบในการตรวจ

12. ผู้ท่ีเป็น Internal Auditor ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติด

       ถึงความไม่สอดคล้องท่ีเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพ่ือ

       และการประเมินผล)

9. มีการกําหนดช่วงเวลาในการ Internal Audit ไว้อย่างไร และขอ
    ตรวจสอบแผนการ Ineternal Audit ว่าเป็นไปตามช่วงเวลาที่
    กําหนดหรือไม่

       ความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงหรือไม่

       รับทราบหรือไม่

       การป้องกัน ตามระบบหรือไม่ และตรวจสอบว่ามีหลักฐานของ

13. ผลของการ Internal Audit ได้มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง

      สุ่มตรวจสอบ Audit Check List, ใบ CAR ท่ีออกและ Audit
      Report ท่ีจัดทําว่ามีบันทึกข้อมูลท่ีสอดคล้องตรงกันหรือไม่
11. สุ่มตรวจสอบว่า Internal Auditor ได้ทําการตรวจพ้ืนที่ท่ีอยู่ใน

       ตามภายใน ISO50001 หรือไม่ (ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม

2. ตรวจสอบบันทึกการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาว่าได้

     

16. มีการจัดทํารายชื่อบันทึกท่ีต้องจัดเก็บ อายุการจัดเก็บ และผู้รับ
       ผิดชอบในการจัดเก็บและทําลายไว้อย่างไร

1. มีการกําหนดช่วงเวลาและแผนการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
    ไว้อย่างไร

       สาเหตุ, กําหนดวิธีการแก้ไข, วิธีปฏิบัติการแก้ไข หรือวิธีปฏิบัติ

       นําไปแก้ไข, ปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการป้องกันไว้หรือไม่

14. จากการดําเนินงานตามระบบการจัดการพลังงาน ได้มีการระบุ

10. ตรวจสอบการ Internal Audit ท่ีผ่านมาว่าตรงตามแผนหรือไม่

���( (7/8

 

 

 

 

 



 

 8 

ข้อกําหนด
4.7.2

    a) ติดตามการดําเนินการต่างๆจากการทบทวนฯครั้งท่ีผ่านมา

4. ผลที่ได้จากการทบทวนของฝ่ายบริหารครอบคลุมการตัดสินใจ 4.7.3
    และการดําเนินการท่ีเก่ียวกับเรื่องต่างๆดังนี้หรือไม่
   a) การเปลี่ยนแปลงในสมรรถนะด้านพลังงานขององค์กร 
   b) การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน 
   c) การเปลี่ยนแปลงดัชนีวัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs) 
   d) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, เป้าหมาย หรือองค์ประกอบ 
        อ่ืนๆของระบบการจัดการพลังงาน, ความสมํ่าเสมอในการ 
        ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการจัดสรรทรัพยากร 

หัวหน้าทีม__________________________________
/                  /

    ต่างๆดังนี้หรือไม่

    b) การทบทวนนโยบายด้านพลังงาน
    c) การทบทวนสมรรถนะด้านพลังงานและ EnPIs ท่ีเก่ียวข้อง
    d) ผลการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลง   

รายการตรวจประเมิน
3. ประเด็นนําเข้าประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารครอบคลุมหัวข้อ

    g) สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน
    h) การคาดการสมรรถนะด้านพลังงานสําหรับช่วงเวลาถัดไป
    i) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

         กฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับองค์กร
    e) ความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน
    f) ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน

Audit Check List
บันทึกหลักฐานหรือสิ่งท่ีพบในการตรวจ
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หมายเลข วัตถุประสงค์ การปฏิบัติการแก้ไข การปฏิบัติการป้องกัน
วันท่ีออก พบข้อบกพร่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีพบข้อบกพร่อง           การตรวจประเมินภายในตามแผนการตรวจคร้ังท่ี________/________

          การปฏิบัติงานภายใน   ลูกค้า Supplier อ่ืนๆ__________________
อ้างอิงมาตรฐาน ISO 50001:2011
รายละเอียดข้อบกพร่องท่ีพบ

หัวหน้าทีมตรวจ / ผู้ออก __________________________
                /              /

สาเหตุของข้อบกพร่อง

การแก้ไขเบ้ืองต้น

วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติการป้องกัน

วันกําหนดเสร็จ________________________________
ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี _______________________________ MR_______________________________

          /                 /
ผลการตรวจประเมินซํ้า

สรุปผล        ปิด  CAR / PAR เน่ืองจากการปฏิบัติการแก้ไขหรือการปฏิบัติการป้องกันเสร็จส้ิน
       ปิด  CAR / PAR  โดยออก CAR / PAR ใหม่เลขท่ี_____________________

หัวหน้าทีมตรวจ / ผู้ตรวจ ________________________ MR_______________________________
               /               /

Corrective and Preventive Action Request "CAR/PAR"

/                /

/                /

     ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี ___________________________
/               /

 

 

 

ภาคผนวก ง.5-2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจประเมินภายใน-Corrective and Preventive Action Request 
FM-MR-010 ทบทวนครั้งที0่, 1/3/59 
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การตรวจประเมินครั้งที่___________/___________  อ้างอิงมาตรฐาน         ISO 50001:2011
พ้ืนท่ีตรวจประเมิน             วันท่ีตรวจประเมิน หมายเลขรายงาน
ทีมตรวจประเมิน

สรุปรายงานการตรวจประเมินภายใน
จากการตรวจประเมินภายในแผนก                        พบข้อบกพร่องและออก CAR จํานวน                 CAR

และ มี Observe จํานวน               เรื่อง โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
 ข้อบกพร่อง
1
2
3
4

Observe (OBS.)
1
2
3
4

Audit Report

หัวหน้าทีมตรวจ_________________________
/                /  

 

ภาคผนวก ง. 5-3  ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจประเมินภายใน-รายงานผลการตรวจประเมินภายใน 
FM-MR-011 ทบทวนครั้งที0่, 1/3/59 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-009 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้

0 จัดทําเพื่อเริ่มใช้ในระบบ ISO 50001:2011 1/3/2016 
              

                      
                      
                      
                      
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 ตัวอย่าง ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน 



บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด 
รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที ่ วันที่บังคับใช ้ หน้าท่ี 
PM-MR-009 0 1/3/2016 2/4 

ระเบยีบปฏิบติังานเรื่องการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกนั 
 

  2 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นระบบงานในการปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการป้องกันความไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่เกิดขึ้น
หรือที่มีแนวโนม้จะเกิดขึ้นในระบบการจัดการพลังงาน 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อที่ 4.6.4 ความไม่เป็นไปตามข้อกําหนด การแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน 

3. ขอบเขต 
ครอบคลมุการการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกันปัญหาความไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่
เกิดขึ้นหรือที่มแีนวโน้มจะเกิดขึ้นในระบบการจัดการพลังงาน 

4. คําจํากัดความ 
      - Correction คือ การแก้ไขความไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในเบื้องต้น 

- Corrective Action Request (CAR) คือ การขอให้ปฏิบัติการแก้ไขเพื่อมิให้ความไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเกิดซ้ําขึ้นอีก 

- Preventive Action Request (PAR) คือ การขอให้ปฏิบัติป้องกันเพื่อมิให้ความไม่เป็นไปตามข้อ 
  กําหนดเกิดขึ้น 

5. ระเบยีบปฏิบติังาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผูร้ับผิดชอบ :  ผู้ที่พบปัญหา 

1.1 เมื่อพบปัญหาความไม่เป็นไปตามขอ้กําหนดที่เกิดขึ้นหรือทีม่ีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระบบการจัด
การพลังงาน จากประเด็นต่างๆดังนี้ 
- ผลการตรวจประเมินภายในและผลการตรวจประเมินภายนอกโดยผู้ให้การรับรอง 
- การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกําหนด ขั้นตอนหรือวิธีการทํางานในระบบการจัดการพลังงาน 
- การดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง 
- ความไม่ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน 
- ผลจากการเฝ้าระวัง ตรวจวัดและวิเคราะห์ 
- เหตุฉุกเฉินทีเ่กี่ยวข้องในระบบการจัดการพลังงาน 
- ข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอกองค์กร ฯลฯ 

 
และหากต้องการให้มีการปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการป้องกัน ให้ออกใบ Corrective and 

Preventive Action Request “CAR/PAR” (FM-MR-010) ส่งให้ EnMR 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผูร้ับผิดชอบ :  EnMR 
2.1 พิจารณาใบ CAR/PAR ที่ออกว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ หากมีความถูกต้องเหมาะสมให ้           

กําหนดหมายเลขใบ CAR/PAR ดังกล่าว 
2.2 บันทึกรายละเอียดของ CAR/PAR ในใบบันทึกสถานภาพ CAR/PAR (FM-MR-012) 
2.3 ส่งใบ CAR/PAR ไปยังผู้ที่รับผดิชอบปัญหาเพื่อทําการวิเคราะห์สาเหตุและกําหนดวิธีปฏิบัติการแก้ไข

หรือวิธีปฏิบัติการป้องกัน 



บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด 
รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที ่ วันที่บังคับใช ้ หน้าท่ี 
PM-MR-009 0 1/3/2016 3/4 
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หมายเหต ุ:  หากเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับเครื่องจักร เครือ่งมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรอืบริการที่
จัดซื้อ  

 จัดจ้าง ให้ส่ง CAR/PAR ผ่านเจ้าหน้าที่จัดซื้อไปยัง Supplier ที่รับผิดชอบ     
 
 ขั้นตอนที่ 3 ผูร้ับผิดชอบ :  ผู้ที่รับผิดชอบปัญหา 

3.1 รับ CAR/PAR และทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
3.2 หากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีการแก้ไขเบื้องต้น (Correction) ใหร้ะบุในใบ CAR/PAR ด้วย 
3.3 กําหนดวิธีการปฏิบัติการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติการป้องกันพร้อมวันกําหนดเสร็จลงในใบ CAR/PAR 

และส่งคืน EnMR 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบ :  EnMR 

4.1 พิจารณา CAR/PAR ความเหมาะสมของวิธีการแก้ไข วิธีปฏิบัติการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติการป้องกัน
หากไม่เหมาะสมใหส้่งคืนเพื่อกําหนดวิธีการมาใหม ่

4.2 หากวิธีการเหมาะสมใหล้งนามใน CAR/PAR นั้นและบันทกึรายละเอียดใบบันทึกสถานภาพ 
CAR/PAR (FM-MR-012) 
 

      ขั้นตอนที่ 5 ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ทีร่ับผดิชอบปัญหา 
5.1 รับผิดชอบให้มีการปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการป้องกันตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
ขั้นตอนที่ 6  ผู้รับผิดชอบ : ผู้ตรวจปิด CAR/PAR 
6.1 ดําเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการป้องกันตามระยะเวลาที่กําหนด 
6.2 หากปัญหาได้รับการปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการป้องกันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ใหผู้้ตรวจบันทึกผลการ

ตรวจประเมินซ้ํา พร้อมลงนามปิด CAR/PAR และส่งให้ EnMR 
6.3 หากปัญหาไม่ได้รับการปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการป้องกัน หรือดําเนินการโดยไม่สมบูรณ์ให้

บันทึกผลการตรวจประเมินซ้ํา พร้อมลงนามปิด CAR/PAR ส่งให้ EnMR และทําการเปิด CAR/PAR 
ใหม่ โดยให้ดําเนินการซ้ําตามขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง 

 
       ขั้นตอนที่ 7  ผู้รับผิดชอบ :  EnMR 

7.1 EnMR ลงนามรับทราบการปิด CAR/PAR และบันทึกรายละเอียดของ CAR/PAR ที่ปิดในบันทึก
สถานภาพ CAR/PAR 

7.2 หากออก CAR/PAR ซ้ําไปแลว้ 3 ครั้ง พบว่าปัญหายังไม่ได้รับการปฏิบัติการแก้ไขหรือปฏิบัติการ
ป้องกัน ให้นําปัญหาเข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหาร 
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6. การจัดเก็บบนัทึก 
 

รายชื่อบนัทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
Corrective and Preventive Action Request 
“CAR/PAR” (FM-MR-010)  

2 ปี EnMR 

ใบบันทึกสถานภาพของ CAR/PAR (FM-MR-012) 2 ปี EnMR 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรอืง จํากัด 

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) 
เรื่อง : การควบคุมบันทึก 

หมายเลขเอกสาร PM-MR-002 
ทบทวนครั้งที่ 0  วันที่บังคับใช้ 1/3/2016 

                      
อนุมัติโดย_________________________ 

EnMR 
                      

บันทึกการแก้ไข 
แก้ไขครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข วันที่บังคับใช ้
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1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อใช้เป็นระบบงานในการควบคุมบันทึกในระบบการจัดการพลังงานและเพื่อให้มั่นใจว่าบันทึกได้มีการ  ชี้บ่ง
และจัดเก็บอย่างมีประสิทธิผล และถูกทําลายเมื่อครบอายุการจัดเก็บ 
2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 

ข้อที่ 4.6.5 การควบคุมบันทึก 
3. ขอบเขต 

ครอบคลุมบันทกึที่อยู่ในระบบการจดัการพลังงาน ISO 50001:2011 
4. คําจํากัดความ 
 บันทึก  หมายถึง แบบฟอร์มที่กรอกแล้ว หรือข้อมูล รายงานต่างๆ ที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานใน                การ

ดําเนินการ  ตามข้อกําหนดและแสดงถึงประสิทธิผลของระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปกระดาษหรือสื่อ
ทางอิเล็คทรอนิคส์  

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ : EnMR 
 1.1 กําหนดรายชื่อบันทึกของแผนกที่ตอ้งการจดัเก็บและกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทกึ 
 1.2 ให้เจ้าหน้าที่ DC จัดทํารายชือ่บันทึก (FM-MR-004) พร้อมระบุอายุการจัดเก็บของแต่ละหน่วยงาน 
 1.3 EnMR อนุมัติรายชื่อบันทกึ (FM-MR-004) 
 
       ขั้นตอนที ่2 ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ DC 

2.1 สําเนารายชื่อบนัทึกที่ EnMR ลงนามแล้วให้กบัหน่วยงานต่างๆ 
2.2 จัดเก็บต้นฉบับรายชื่อบันทึก 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้าหน่วยงานที่จดัเก็บบันทกึ 
 3.1 จัดเก็บสําเนารายชื่อบันทกึเพื่อใช้อ้างองิในการทํางาน 

3.2 รับผิดชอบในการจดัทาํบันทกึ และชี้บ่งตามความเหมาะสม เช่น ระบุชื่อบันทกึที่สันแฟ้มและเก็บใส่ตู้เก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่เพือ่สะดวกในการเรียกใชง้าน และทาํการจัดเก็บตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

3.3 ตรวจสอบรายการบันทกึที่ครบกําหนดอายุการจัดเก็บ และทําลายบันทึกที่ครบกําหนดโดยการฉีก หรือ
ทําลายตามความสําคัญของบันทึกนั้นๆ  

3.4 หากต้องการเปลี่ยนแปลงบันทกึที่จดัเก็บภายในหน่วยงานหรอืเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจดัเก็บให้แจ้ง 
EnMR เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ํา 

 
6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
รายชื่อบันทึก (FM-MR-004) จนกว่าจะมกีาร

เปลี่ยนแปลง 
เจ้าหน้าที่ DC 
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เรื่อง : การทบทวนการบริหาร 
หมายเลขเอกสาร PM-MR-010 
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อนุมัติโดย_________________________ 
EnMR 
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บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด 
รหัสเอกสาร ทบทวนครั้งที ่ วันที่บังคับใช ้ หน้าท่ี 
PM-MR-010 0 1/3/2016 2/4 

ระเบยีบปฏิบติังานเรื่องการทบทวนการบริหาร  
 

 2 

1. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้เป็นระบบการทบทวนการบริหารและเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการพลังงานของบริษัทฯได้รับการ
ทบทวนโดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

2. ข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 50001:2011 
ข้อที่ 4.7 การทบทวนการบรหิาร 

3. ขอบเขต 
ครอบคลุมถึงกจิกรรมการทบทวนระบบการจัดการพลังงานของบริษทัฯ โดยการประชุมทบทวนของ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารจะกระทําอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทกุ 6 เดือน) 

4. คําจํากัดความ 
4.1 คณะกรรมการฝ่ายบริหารหมายถึง ผู้บริหารสงูสุดและผู้จัดการหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบระบบการจัด

การพลงังาน ประกอบดว้ย 
4.1.1 Managing Director   เป็น ประธานคณะกรรมการ 
4.1.2 ผู้จัดการทั่วไป   เป็น รองประธานคณะกรรมการ 
4.1.3 Energy Management Representative เป็น กรรมการ 
4.1.4 ผู้จัดการฝ่ายธุรการ   เป็น กรรมการ 
4.1.5 ผู้จัดการฝ่ายผลิต   เป็น กรรมการ 
4.1.6 ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ   เป็น กรรมการ 
4.1.7 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม   เป็น กรรมการและเลขานุการ 

5. ระเบียบปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบ : เลขานุการ 

1.1 จัดทําแผนการประชุมทบทวนการบริหาร (FM-MR-013) ให ้MD ลงนาม 
1.2 เมื่อถงึกําหนดการประชุมจัดทําหนังสือเชิญประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร โดยระบุวาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุม 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
วาระที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงานต่างๆจากการประชุมทบทวนครั้งที่ผ่านมา 
วาระที่ 4 ทบทวนนโยบายด้านพลังงาน 
วาระที่ 5 ทบทวนสมรรถนะด้านพลังงานและตวัชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs) ที่เกี่ยวขอ้ง 
วาระที่ 6 ผลการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อกําหนดอื่น ๆ 
วาระที่ 7 ระดับของการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน 
วาระที่ 8 ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน 
วาระที่ 9 สถานะของการปฏิบตัิการแก้ไขและการปฏิบัตกิารป้องกัน 
วาระที่ 10 สมรรถนะด้านพลงังานที่คาดการณ์ไว้สําหรับช่วงเวลาถัดไป 
วาระที่ 11 ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 

1.3 ส่งหนังสือเชญิประชุมใหก้ับคณะกรรมการฝ่ายบริหารทกุท่าน  
 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
2.1 รับหนังสือเชิญประชุมจากเลขานุการการประชุม 
2.2 จัดเตรียมขอ้มูลการประชุมที่เกีย่วข้องตามวาระการประชุม 
2.3 มอบหมายให้เลขาฯจัดเตรยีมและแจกเอกสารที่เกีย่วขอ้งให้คณะกรรมการกอ่นการประชุม        
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 ขั้นตอนที่ 3 ผู้รบัผิดชอบ : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
 3.1 ดําเนินการประชุมตามวาระที่กําหนด 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้รบัผิดชอบ : เลขานุการ 

4.1 จัดทํารายงานการประชุมลงในรายงานการประชุมทบทวนการบริหาร (FM-MR-014) และจะต้อง
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี ้
-  การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะดา้นพลังงานขององค์กร 
-  การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงาน 
-  การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลงังาน (EnPIs) 
-  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรอืองค์ประกอบอื่นๆของระบบการจดัการพลังงาน 
   ซึ่งสอดคล้องตามความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 
-  การจดัสรรทรัพยากร 

4.2 ส่งรายงานการประชุมให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาอนมุัติ 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ผู้รบัผิดชอบ : ประธานคณะกรรมการ 
5.1 รับรายงานการประชุม พิจารณาลงนามอนุมตัิ 
5.2 ส่งรายงานคืนเลขานุการการประชุม 

  
ขั้นตอนที่ 6 ผู้รับผิดชอบ : เลขานุการ 
6.1 รับรายงานการประชุมที่ผ่านการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการ 
6.2 แจกจ่ายรายงานการประชุมใหค้ณะกรรมการ 
6.3 จัดเก็บต้นฉบับรายงานการประชุม 

  
 ขั้นตอนที่ 7 ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

7.1 รับรายงานการประชุมจากเลขานุการ 
7.2 ดําเนินการตามมติที่ประชุม  
 

6. การจัดเก็บบันทึก 
 

รายชื่อบันทึก อายุการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการประชุมทบทวนการบรหิาร (FM-MR-013) 2 ปี EnMR 
รายงานการประชุมทบทวนการบริหาร (FM-MR-014) 2 ปี EnMR 

 
 
 



 

     
ประกาศแต่งตั้ง 

ตัวแทนฝ่ายบริหารงานพลังงาน 
 

ตามท่ี บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด มีนโยบายท่ีจะจัดทําระบบการจัดการพลังงาน                
ISO 50001:2011 นั้น บริษัทฯ ขอแต่งตั้ง นายอนุรักษ์ พลังงานไทย เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารงานพลังงาน (Energy 
Management Representative “EnMR”) โดยมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 

1.   จัดทําระบบการจัดการพลังงาน ดําเนินการให้มีการปฏิบัติ ดํารงรักษาไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานสากล 

2.   กําหนดตัวบุคคลและกําหนดอํานาจหน้าที่ในระดับบริหารที่เหมาะสม เพื่อทํางานร่วมกับ EnMR                 
ในการสนับสนุนกิจกรรมในระบบการจัดการพลังงาน      

3.   รายงานสมรรถนะด้านพลังงานแก่ผู้บริหารสูงสุด 
4.   รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการพลังงานแก่ผู้บริหารสูงสุด 
5.   ทําให้ม่ันใจว่าการวางแผนกิจกรรมด้านการจัดการพลังงานว่าได้ถูกออกแบบให้สนับสนุนนโยบาย

พลังงานขององค์กร 
6.   กําหนดและสื่อสารให้รับทราบถึงความรับผิดชอบและอํานาจหน้าท่ีเพื่อทําให้ระบบการจัดการพลังงาน

เกิดประสิทธิผล 
7.   กําหนดเกณฑ์หรือวิธีการท่ีจําเป็นเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าท้ังการปฏิบัติการและการควบคุมในระบบ

การจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
8.   ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมีความตระหนักถึงนโยบายพลังงานและวัตถุประสงค์ด้าน

พลังงาน 
     
 ประกาศ ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2559 
 

ลงชื่อ ...................................................................... 
       (.............................................................)   

                                                                ตําแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุด/เจ้าของโรงงานควบคุม) 
                                                                  

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร 



 

 
ประกาศแต่งตั้ง 

ทีมจัดการพลังงาน 
 
 เพื่อให้การดําเนินงานด้านการจัดการพลังงานของ บริษัท ต่อยอดอุตสาหกรรมไทยรุ่งเรือง จํากัด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งทีมจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วม
ประสานการทํางานด้านการจัดการพลังงานให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 
  1. ................................................................. ประธานคณะทํางาน 
  2. ................................................................. คณะทํางาน 

3. ................................................................. คณะทํางาน 
  4. ................................................................. คณะทํางาน   
  5. ................................................................. คณะทํางาน    

6. ................................................................. คณะทํางาน 
7. ................................................................. เลขานุการ 

 
 โดยคณะทํางานมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
 

1. ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ 
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานและวิธีการ

จัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
หน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของบริษัทฯ  ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายพลังงานและ
วิธีการจัดการพลังงาน 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน ตามนโยบายพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้กับผู้บริหารสูงสุดรับทราบ 

5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารสูงสุด
พิจารณา 

6. สนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดดําเนินการด้านการจัดการพลังงาน ตามที่กฎหมายกําหนด 
    

 ประกาศ ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2559 
 
 
 
ลงช่ือ ...................................................................... 
          (.............................................................)   

                                                                  ตําแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุด/เจ้าของโรงงานควบคุม 
 

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งทีมจัดการพลังงาน 


