ปรับปรุงลาสุด
25 มกราคม 2553

คําแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
สําหรับโรงงานควบคุม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
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คํานํา
ตามพระราชบัญญติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การส ง เสริม การอนุ รัก ษ พ ลั ง งาน (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 9(1) และมาตรา 21(1) ได กํ า หนดให
รัฐ มนตรีวา การกระทรวงพลัง งานมี อํา นาจในการออกกฎกระทรวงวา ดวยการกํ าหนดมาตรฐาน หลัก เกณฑ
และวิธี การจั ดการพลั งงานในโรงงานควบคุ มและอาคารควบคุม เพื่อ กํา หนดใหเ จา ของโรงงานควบคุม และ
เจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานตามขั้นตอนหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ
โดยในการดําเนินการจัดการพลัง งานดัง กล าว เจา ของโรงงานควบคุ มและเจา ของอาคารควบคุมตองจัดทํา
รายงานการจั ด การพลั ง งานและต อ งได รั บ การตรวจสอบและรั บ รองโดยผู ต รวจสอบและรั บ รองการจั ด
การพลังงานกอนสงใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป
ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดจัดทําคําแนะนําการจัดทํารายงานการจัด
การพลั ง งานสํ าหรับโรงงานควบคุม ฉบับนี้ขึ้น เพื่ อใหเ จ าของโรงงานควบคุม ใช เ ปนแนวทางในการจั ดทํ า
รายงานการจัดการพลังงานใหถูกตองตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ตอไป

สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
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คําแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน สําหรับโรงงานควบคุม

ขอมูลเบื้องตน
ก. ขอมูลทั่วไป
ก.1 ใหระบุชื่อนิติบุคคลของโรงงานควบคุม
ใหระบุชื่อโรงงานควบคุม
ใหระบุหมายเลข TSIC-ID ของโรงงานควบคุม
ก.2 ใหระบุกลุมโรงงานควบคุม
ก.3 ใหระบุสถานที่ตั้งของโรงงานควบคุม
ก.4 ใหระบุสถานที่ตั้งของสํานักงานของโรงงานควบคุม
ก.5 ใหระบุประเภทของอุตสาหกรรมของโรงงานควบคุม
ก.6 ใหระบุ เดือน ป ที่เริ่มเปดดําเนินการ
ก.7 ใหระบุเ วลาการทํางานของโรงงาน กรณี ที่โรงงานมี กระบวนการผลิ ตหลายอยางและมี เ วลา
ทํางานไมตรงกันใหระบุเวลาทํางานของกระบวนการผลิตที่เปนผลผลิตหลักของโรงงาน
ก.8 ใหระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม (อาจมีมากกวา 1 คน)
รวมทั้งระบุประเภทของผูรับผิดชอบพลังงานและเลขทะเบียนซึ่งออกใหโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
ตัวอยาง การกรอกขอมูลผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําโรงงานควบคุม
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นายประหยัด พลังงาน

2

นายอนุรักษ ใจมั่น

คุณสมบัต*ิ **

ทะเบียนเลขที่

ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 1
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 2
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 1
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 2
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 1
ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 2

ผชร. 0977
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ผอส. 0002

ข. ขอมูลการผลิต
ข.1 ปริมาณการผลิต (ในระบุรอบปของการจัดทํารายงาน เชน รอบป 2553 เพื่อจัดสงรายงานภายใน
เดือนมีนาคม 2554 เปนตน)
ชอง (1) ใหระบุลําดับที่ของผลิตภัณฑที่โรงงานดําเนินการผลิต กรณีที่โรงงานควบคุมมีการผลิต
มากกวาหนึ่งผลิตภัณฑ ใหระบุผลิตภัณฑหลักกอนแลวตามดวยผลิตภัณฑรอง
ชอง (2) ใหระบุชื่อผลิตภัณฑที่โรงงานดําเนินการผลิต
ชอง (3) ใหระบุกําลังการผลิตติดตั้งที่สามารถผลิตไดในรอบป
ชอง (4) ใหระบุจํานวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในรอบป
ตัวอยาง การกรอกปริมาณการผลิตของโรงงานควบคุม
ตารางที่ ข-1 ปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑในรอบป 2553
(1)
ลําดับที่

(2)
ชื่อผลิตภัณฑ

1

ชุดดําน้ํา

(3)
กําลังการผลิต
(ระบุหนวย/ป)
240,000 ชุด/ป

(4)
ผลผลิตจริง
(ระบุหนวย/ป)
212,610 ชุด/ป

ข.2 รายละเอียดขอมูลการผลิตในรอบปของการจัดทํารายงาน (เชน รอบป 2553 เพื่อจัดสงรายงาน
ภายในเดือนมีนาคม 2554 เปนตน)
ชอง (1) ใหระบุลําดับที่และชื่อของผลิตภัณฑ
ชอง (2) ใหระบุชื่อวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ
ชอง (3) ใหระบุจํานวนชั่งโมงทํางานในแตละเดือน
ชอง (4) ใหระบุหนวยของผลผลิตที่ได
ชอง (5) ใหระบุปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแตละเดือน
ชอง (6) ใหระบุกําลังการผลิตติดตั้งที่สามารถผลิตไดในแตละเดือน
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ตัวอยาง การกรอกรายละเอียดการผลิตในรอบปที่ผานมา ตั้งแตเดือน ม.ค. จนถึง ธ.ค.
ตารางที่ ข-2 ขอมูลการผลิตในรอบป 2553
(1) ลําดับที่ 1

ชุดดําน้ํา

(2) วัตถุดิบหลัก

ผามวน

เดือนที่ผลิต

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

(3) ชั่วโมงทํางาน

300

240

300

240

300

290

300

300

290

300

290

260

(4) หนวยผลผลิต

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

(5) ปริมาณผลผลิต

18,700

14,520

19,200

15,050

19,100

18,100

18,600

19,040

17,500

18,300

17,800

16,700

(6) กําลังผลิตติดตั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000
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ขอมูลดานการจัดการพลังงาน (ในรอบปของการจัดทํารายงาน)
ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
1.1 โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
1.1.1 ใหระบุโครงสรางของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
1.1.2 ใหระบุ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
1.2 ใหระบุวิธีการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม (อาจมีมากกวา 1 วิธีก็ได)
1.3 เอกสารประกอบการดําเนินการเกี่ยวกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
1.3.1 ใหใสคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางาน ดานการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบดวย ตัวแทนของหนวยงานตางๆ เพื่อรวมประสานการทํางานดานการอนุรักษ
พลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ....................................................
ประธานคณะทํางาน
2. ....................................................
เลขานุการ
3. ....................................................
คณะทํางาน
4. ....................................................
คณะทํางาน
5. ....................................................
คณะทํางาน
6. ....................................................
คณะทํางาน
7. ....................................................
คณะทํางาน
โดยคณะทํางานมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่กําหนดขึ้น
2. ประสานงานกับ หนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ
จัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนวยงาน
3. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
กําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้
- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานที่ผานมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตางๆ จากรายงานผลการดําเนินงานที่หนวยงาน
แตละหนวยไดจัดทําขึ้น
4. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย
และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ
6. ดําเนินการดานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ....................... เปนตนไป
ลงชื่อ..........................................
(.........................................)
ตําแหนง.....(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง).....
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1.3.2 ใหใสเอกสารการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
ตัวอยาง การเผยแพรโดยผานทางบอรดประชาสัมพันธ
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน
ใหแสดงผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของโรงงานควบคุมโดยใชตารางการประเมิน
การจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix, EMM)
ตัวอยาง ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

ระดับ

1.
นโยบายการจัด
การพลังงาน

2.
การจัดองคกร

3.
การกระตุนและ
สรางแรงจูงใจ

4.
ระบบขอมูล
ขาวสาร

5.
ประชาสัมพันธ

6.
การลงทุน

4
3
2
1
0
หมายเหตุ การใส ผ ลการประเมิ น สถานภาพการจั ด การพลั ง งานในภาพรวม ต อ งเกิ ด จากการประเมิ น
สถานภาพการจัดการพลังงานในหนวยงานยอยมากอนแลวจึงนํามาเฉลี่ยเปนภาพรวมของโรงงาน
ควบคุม
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ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน
3.1 นโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร
ใหใสเอกสารที่เปนประกาศของนโยบายอนุรักษพลังงาน
ตัวอยาง ประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่......................................
ลงชื่อ......................................................
(....................................................)
ตําแหนง...(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง)...
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3.2 การเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน
3.2.1 ใหระบุวิธีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุม (อาจมีมากกวา 1 วิธีก็ได)
3.2.2 ใหใสเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึงการแผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานใหกับพนักงาน
ในองคกรรับทราบ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
4.1 การประเมินระดับองคกร
4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟา
ชอง (1) ใหระบุหมายเลขผูใชไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (สําหรับผูใชไฟฟาในเขต
การไฟฟาสวนภูมิภาค)
ชอง (2) ใหระบุหมายเลขเครื่องวัดไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (สําหรับผูใชไฟฟา
ในเขตการไฟฟานครหลวง)
ชอง (3) ใหระบุประเภทของผูใชไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา
ชอง (4) ใหระบุอัตราการใชไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา
ชอง (5) ใหระบุขนาดและจํานวนของหมอแปลงไฟฟาตามที่ไดรับอนุมัติจากการไฟฟาหรือผู
จําหนายไฟฟา
ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชไฟฟา

ลําดับที่

1

(1)
หมายเลข
ผูใชไฟฟา

970-008000

(2)
หมายเลข
เครื่องวัดไฟฟา

-

(3)
ประเภท
ผูใชไฟฟา
ประเภท 4.2.2

2
รวม

(4)
อัตรา
การใชไฟฟา
[ ] ปกติ
[ ] TOD
[x] TOU
[ ] ปกติ
[ ] TOD
[ ] TOU

(5)
หมอแปลงไฟฟา
ขนาด
จํานวน
(kVA)
(ชุด)
1,400
1

1,400 kVA
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ใหระบุขอมูลการใชไฟฟาในรอบปของการดําเนินการจัดการพลังงานในตารางที่ 4.1 ตั้งแตเดือน ม.ค.
จนถึง ธ.ค. จากใบเสร็ จรั บเงินค าไฟฟา ของการไฟฟาหรือผู จํา หน ายไฟฟาที่ เรีย กเก็บ ในเดือ นนั้ น แตไ มร วม
ไฟฟาที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งใหระบุไวในตารางที่ 4.3
ชอง (1) พลังไฟฟาสูงสุด แบงออกเปน 4 ชองยอย คือ
ชอง P
ชอง PP/OP1
ชอง OP/OP2
ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุดตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาซึ่งเรียกเก็บจาก
การไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาในรอบเดือนนั้นๆ โดย
อัตราปกติ: ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุด (On peak) ในชอง P
อัตรา TOD (อัตราตามชวงเวลาของวัน):
ใหระบุคา On Peak, คา Partial Peak และ Off peak ในชอง P
ชอง PP/OP1 และ ชอง OP/OP2 ตามลําดับ
อัตรา TOU (อัตราตามชวงเวลาของการใช):
ใหระบุคา Peak, คา Off Peak 1 และ คา Off peak 2 ในชอง P
ชอง PP/OP1 และ ชอง OP/OP2 ตามลําดับ
ชองคาใชจาย ใหระบุคาใชจาย (บาท) ตามที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาซึ่ง
เรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟา ในรอบเดือนนั้นๆ กรณีผูใชไฟฟาอัตรา
TOD หรือ TOU ใหรวมคาพลังไฟฟาสูงสุดทั้ง 3 ชวงเวลาเปนคาเดียว
ชอง (2) พลังงานไฟฟา แบงออกเปน 2 ชอง
ชองปริมาณ ใหระบุคาปริม าณพลังงานไฟฟาที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาที่
เรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผู จําหนายไฟฟาในรอบเดือ นนั้นๆ กรณีของผูใชไฟฟ า
ประเภท TOU ใหรวมปริมาณพลังงานไฟฟาทั้ง 2 ชวงเวลา (Peak และ Off peak)
เปนคาเดียว
ชอ งคาใชจา ย ใหระบุค าใชจ ายที่ป รากฎในใบเสร็ จรั บเงิน คาไฟฟา ที่เ รียกเก็บจาก
การไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาในรอบเดือนนั้นๆ
ชอง (3) ใหระบุคาไฟฟารวมโดยนําคาใชจายพลังไฟฟาสูงสุดในชอง (1) มารวมกับคาใชจาย
พลั งงานไฟฟา ในชอ ง (2) และค าใชจา ยอื่ นๆ เชน คา ไฟฟาผั นแปร หรือ Ft คา
เพาเวอรแฟคเตอร คาบริการ และภาษี เปนตน
ชอง (4) ใหระบุคาตัวประกอบภาระ (คํานวณไดจากการคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด
(kW) และคาพลังงานไฟฟาซึ่งระบุในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา)
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ตัวอยาง การคํานวณคาตัวประกอบภาระ
สมมติคา ความตองการพลังไฟฟา สูงสุดและปริมาณพลังงานไฟฟาจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา ในเดือนมกราคม ซึ่งมี
31 วัน เทากับ 80.40 กิโลวัตต และ 38,328 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน ตามลําดับ ดังนั้นคาตัวประกอบภาระในเดือนนี้คํานวณได
จาก
คาตัวประกอบภาระ

= [ปริมาณพลังงานไฟฟา] / [คาพลังไฟฟาสูงสุด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น] x 100 %
= [38,328 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน / (80.4 กิโลวัตต x 24 ชั่วโมง/วัน x 31 วัน/เดือน)] x 100 %
= 64.07 %

ชอง (5) ใหระบุคาไฟฟาเฉลี่ยโดยนําคาไฟฟารวมในชอง (3) หารดวยปริมาณพลังงานไฟฟา
ในชองที่ (2)
หมายเหตุ
ในการดําเนินการจัดการพลังงานปแรก ซึ่งจะตองสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ภายในเดือนมีนาคมของป 2554 นั้น ขอใหกรอกขอมูลการใชไฟฟาตั้งแตเดือน ม.ค. ป 2551 จนถึงเดือน ธ.ค. ป
2553 ดวย เพื่อ พพ. จะไดนํ าขอมูลการใชพลั งงานของป 2551, 2552 และ 2553 มาจัดทํารายงานวิเคราะห
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน สําหรับการดําเนินการจัดการพลังงานในรอบตอไปที่จะตองสงรายงานผลการตรวจสอบ
และรับรองการจัดการพลังงานภายในเดือนมีนาคม 2555 ขอใหกรอกขอมูลการใชไฟฟาเฉพาะในรอบป 2554 (ม.ค.ธ.ค.) เทานั้น
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ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2553 ซึ่งมีอัตราการใชไฟฟาประเภท TOU
ตารางที่ 4.1 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2553
หมายเลขผูใชไฟฟา… 970-008000.........…
(1) พลังไฟฟาสูงสุด

หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา………–…..........
(2) พลังงานไฟฟา

เดือน

P
(กิโลวัตต)

OP1
(กิโลวัตต)

OP2
(กิโลวัตต)

คาใชจาย
(บาท)

ปริมาณ
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

คาใชจาย
(บาท)

(3)
คาไฟฟารวม
(บาท)

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

80.40
90.00
84.00
85.20
74.40
75.60
78.00
80.40
81.60
79.20
94.80
90.00

79.00
84.00
82.80
78.00
72.00
73.20
78.00
76.80
78.00
75.60
80.40
94.80

79.00
75.00
79.00
74.40
79.20
76.80
75.60
75.60
80.40
73.20
85.20
90.00

10,687.57
11,963.70
11,166.12
11,325.64
9,889.99
10,049.51
10,368.54
10,687.57
10,847.09
10,528.06
12,601.76
11,963.70

38,328
37,608
43,812
32,388
40,368
39,708
39,516
41,988
40,380
40,656
40,932
32,892

108,926.40
105,230.71
121,471.29
89,333.97
110,888.08
108,283.78
107,206.47
116,027.47
109,128.37
110,023.56
111,239.30
88,790.36

119,613.97
117,194.41
132,637.41
100,659.61
120,778.07
118,333.29
117,575.01
126,715.04
119,975.46
120,551.62
123,841.06
100,754.06

64.07
62.18
70.10
52.80
72.93
72.95
68.09
70.19
68.73
69.00
59.97
46.63

3.12
3.12
3.03
3.11
2.99
2.98
2.98
3.02
2.97
2.97
3.03
3.06

132,079.25
11,006.60

468,576
39,048

1,286,549.76
107,212.48

1,418,629.01
118,219.08

64.80

3.03

รวม
เฉลี่ย

(4)
คาตัวประกอบภาระ
(เปอรเซนต)

(5)
คาไฟฟาเฉลี่ย
(บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

หมายเหตุ กรณีมีการติดตั้งมิเตอรไฟฟาเพื่อซื้อไฟฟาจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟามากกวาหนึ่งมิเตอรขึ้นไป ใหแยกกรอกขอมูลออกเปนรายมิเตอร
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4.1.2 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน
ใหระบุขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปในตารางที่ 4.2 ตั้งแตเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค.
ชอง (1) ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริมาณการใชพลังงานและราคาเชื้อเพลิงในแตละ
เดือนในรอบป โดยใหเริ่มนับปริมาณการใชตั้งแตวันเริ่มตนของเดือนจนถึงวันสิ้นสุด
ของเดือนนั้น หรือในกรณีใชเชื้อเพลิงอื่นที่ไมมีระบุในตารางใหเขียนระบุเพิ่มเติม
กรณีอาคารควบคุมที่มี การใชน้ํา มัน เตา น้ํามัน เบนซิ น และน้ํามั นดีเซล ให
ระบุชนิดของน้ํ ามั นเตา น้ํามั นเบนซิน หรื อกาซโซฮอล 95 และน้ํามัน ดีเซลที่ใชดวย
(ชนิดของน้ํามันเตา ไดแก น้ํามันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เปนตน ชนิดของ
น้ํามันเบนซิน ไดแก เบนซิน 95 และเบนซิน 91 เปนต น ชนิดของน้ํามันดีเซล ไดแก
น้ํามันดีเซล และน้ํามันดีเซลบี 5 เปนตน
ชอง (2) ใหระบุคาความรอนต่ํา (Low Heating Value) ของเชื้อเพลิงจากผูจําหนาย ในกรณี
ไม มี ค า ความร อ นต่ํ า จากผู จํ า หน า ย ให ใ ช ค า ความร อ นเฉลี่ ย ตามที่ ก รมพั ฒ นา
พลั งงานทดแทนและอนุ รักษพ ลังงาน (พพ.) กํ าหนด สําหรับค าความรอ นที่ พพ.
กําหนด ใหอางอิงตามรายงานประจําปของรายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย
ของปลาสุดที่ พพ. จัดทํา (ดูรายละเอียดในเว็ปไซดของ พพ. ที่ www.dede.go.th)
ชอง (3) ใหระบุปริมาณพลังงานรวม โดยนําคาปริมาณการใชเชื้อเพลิงรวมในรอบปในชองที่ (1)
คูณดวยคาความรอนต่ําหรือคาความรอนเฉลี่ยของเชื้อเพลิงในชองที่ (2)
กรณีโรงงานควบคุ มใด มีการใช พลั งงานหมุนเวียนให ระบุช นิดของพลัง งานหมุ นเวี ยน และ
คาใชจายพลังงาน ลงในชองของพลังงานหมุนเวียน (พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ไดจาก
ไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม เปนตน)
หมายเหตุ
1. ปริมาณการใชพลังงานในตารางที่ 4.2 ไมรวมถึงพลังงานที่ใชในการขนสง
2. การคํานวณหาคาปริมาณพลั งงานรวมในชอง (3) ของพลังงานที่ใชแตละชนิดใหอ ยูในรู ป
ของคาความรอนในหนวยของเมกะจูล เพื่ อต องการใหเปน หนวยเดีย วกันและสามารถ
เปรียบเทียบกันไดวาสัดสวนการใชพลังงานแตละชนิดในอาคารควบคุมนั้น เปนอยางไร
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ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน
ตารางที่ 4.2 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2553
ชนิด
พลังงานที่ใช

หนวย/
มูลคา

น้ํามันเตา
(ชนิด C)

ลิตร
บาท
ลิตร
บาท
กิโลกรัม
บาท
ลานบีทียู
บาท
ตัน

น้ํามันดีเซล
กาซปโตรเลียม
เหลว
กาซธรรมชาติ
ไอน้ําที่ซื้อ
(.....บาร / .....c)
อื่นๆ (ระบุ)

พลังงาน
หมุนเวียน

(1)
ปริมาณการใช
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

…

ธ.ค.

รวม

26,500

26,990

26,010

…

27,943

321,130

274,540

279,616 269,464

…

289,489

3,326,920

11,650

…

12,980

146,885

282,000 270,250 273,775

…

305,030

3,451,797

12,000

11,500

(2)
คาความ
รอนเฉลี่ย*
(เมกะจูล/
หนวย)

(3)
ปริมาณ
พลังงานรวม
(เมกะจูล)

41.28

13,256,246

36.42

5,349,552

บาท
หนวย(ระบุ)
บาท
รวมการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง

18,605,798

รวมการใชพลังงานหมุนเวียน

-

รวมปริมาณพลังงานความรอนทั้งหมด

18,605,798

หนวย(ระบุ)
บาท
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4.1.3 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ในกรณีที่อาคารควบคุม ติดตั้งเครื่อ งกําเนิดไฟฟาหรือมีการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
ของตนเองใหใหระบุขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบปในตารางที่ 4.3
ใหระบุเครื่องหมาย x ในชอง [ ] ผลิตกระแสไฟฟาอยา งเดียว (หมายถึงผลิตไฟฟาใชเอง
บางสวนหรือทั้งหมดตลอดเวลา) หรือ ในชอง [ ] ผลิตไฟฟาสํารองหรือกรณีฉุกเฉิน (หมายถึงผลิต
ไฟฟาใชเองบางสวนหรือทั้ งหมดในกรณีที่ระบบการจ ายไฟฟาจากการไฟฟ าหรือผู จําหนายไฟฟ า
ขัดของ)
ชอง (1) ใหระบุเดือนที่มีการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ชอง (2) ใหระบุกําลั งผลิตติ ดตั้ง (Capacity) ของเครื่อ งกําเนิดไฟฟาในหนวยกิ โลวัตต โดยดู
จากคูมือ (Manual) หรือแผนปายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง
ชอง (3) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก แบงออกเปน 3 ชองยอย
ชองชนิด ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใชในเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับผลิต
ไฟฟา (เชื้อเพลิง หลัก หมายถึง เชื้อเพลิงที่ใชเปน ปริ มาณมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ที่ใชในเครื่องกําเนิดไฟฟา)
ชอ งปริม าณ ใหร ะบุป ริมาณการใชเชื้ อเพลิ งหลัก ที่ใช ในการผลิต ไฟฟาในแตล ะ
เดือน โดยใหเ ริ่ม นับตั้ง แตวั นเริ่ม ตนของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของ
เดือน
ชองหนวย ใหระบุหนวยของเชื้อเพลิงหลักที่ใช เชน ลิตร เปนตน
ชอง (4) ใหระบุจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในแตละเดือน โดยใหเริ่มนับตั้งแตวัน
เริ่มตนของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน
ชอง (5) ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองสําหรับใชเอง ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดและนํามาใชเองในอาคาร
ของแตละเดือน ในหนวยกิ โลวัตต-ชั่วโมง โดยใหเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มตนของ
เดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน
ชองสําหรับขาย ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดแลวนําไปขายในแตละเดือน
ในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมง (ถามี)
ชอง (6) ชองหมายเหตุ ใหระบุขอมูลตางๆ ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ในกรณีที่อาคารติดตั้ง เครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อสํารองการใชในกรณีที่มีไฟฟาดับ อาจจะมีการ
เดิ นเครื่ องกําเนิดไฟฟาประจําเดือ นเพื่อ เปน การอุน เครื่ องเตรี ยมความพรอมโดยที่ไมมีไฟฟาดับ ใน
เดื อ นนั้ น และเป น การเดิ น เครื่ อ งโดยที่ ไ ม มี ก ารจ า ยไฟฟ า ออกมา ให กรอกข อ มู ล เฉพาะปริ ม าณ
เชื้อเพลิงที่ใชและชั่วโมงการเดินเครื่องในชอง (3) และ (4) ตามลําดับ
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หมายเหตุ ในกรณี อาคารควบคุม มีเครื่อ งกํ าเนิดไฟฟามากกว าหนึ่งเครื่ องให แยกกรอกขอ มูล เป น
รายเครื่อง หนึ่งตารางขอมูลตอหนึ่งเครื่อง
ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
4.1.2 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (กรณีมีการผลิตไฟฟาขายหรือใชเองภายในโรงงาน)
[ × ] ผลิตกระแสไฟฟาอยางเดียว
[ ] ผลิตไฟฟาสํารองหรือกรณีฉุกเฉิน
ตารางที่ 4.3 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2553
เดือน

(1)
กําลังผลิต
ติดตั้ง
(กิโลวัตต)

(2)
ปริมาณการใช
เชื้อเพลิงหลัก
ชนิด
ปริมาณ หนวย

(4)
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิต
ได (กิโลวัตต – ชั่วโมง)
สําหรับใชเอง สําหรับขาย

(3)
ชั่วโมง
การ
เดินเครื่อง

(5)
ปริมาณไอน้ํา (ตัน)
ไอน้ําที่ผลิต
…บาร/… C

ไอน้ําที่ขาย
…บาร/… C

-

ม.ค.

850

น้ํามันดีเซล

6

ลิตร

5

-

-

-

ก.พ.

850

น้ํามันดีเซล

6

ลิตร

5

-

-

-

มี.ค.

850

น้ํามันดีเซล

6

ลิตร

5

-

-

-

4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบ
(ก) สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา
ใหระบุสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในรอบปตั้งแตเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แยกตามระบบใน
ตารางที่ 4.4 ดังนี้
ชอง (1) ใหระบุชื่อของระบบตางๆ ที่ใชพลังงานไฟฟาของโรงงาน ไดแก
1. ระบบไฟฟาแสงสวาง
2. ระบบปรับอากาศสํานักงาน
3. ระบบทําความเย็น
4. ระบบการผลิต
5. ระบบอากาศอัด
6. ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถามี)
ชอง (2) การใชพลังงานไฟฟา แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองกิโลวัตต-ชั่วโมง/ป ใหระบุการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบตางๆ ที่มีใชใน
โรงงานสอดคลองตามชอง (1) คาปริมาณการใชพลังงานไฟฟาอาจไดมาจาก
การอานคาจากมิเตอรยอยที่ติดตั้งในแตละระบบ (ถามี) หรือไดจากการ
ประเมินจากขนาดติดตั้งของอุปกรณไฟฟาในโรงงาน โดยตองประเมินให
ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงใหมากที่สุด เชน ตองคํานึงถึงสัดสวนของ
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จํานวนอุปกรณไฟฟาในแตละระบบที่เปดใชงานจริงในแตละวัน จํานวนชั่วโมง
ที่เปดใชงานตอวัน จํานวนวันที่เปดใชงานตอเดือน เปนตน
ชองรอยละ ใหระบุรอยละของการใชพลังงานไฟฟาในแตละระบบเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดของโรงงาน
ชอง (3) ชองหมายเหตุ ใหระบุขอมูลตางๆ ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ใหแสดงกราฟสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาดังตัวอยางรูปที่ 4.1
(ข) สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง
ใหระบุสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงในรอบปตั้งแตเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แยกตามระบบใน
ตารางที่ 4.5 ดังนี้
ชอง (1) ใหระบุชื่อของระบบตางๆ ที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงของโรงงาน เชน
1. ระบบผลิตไอน้ํา
2. ระบบน้ํามันรอน
3. ระบบเตาเผา
4. ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถามี) เชน ระบบผลิตไฟฟาสํารอง เปนตน
ชอง (2) การใชพลังงานเชื้อเพลิง แบงเปน 3 ชองยอย คือ
ชองชนิดเชื้อเพลิง ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในระบบ
ชองเมกะจูล/ป ใหระบุการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบตางๆ ที่มีใชในโรงงาน
สอดคล องตามชอง (1) คา ปริ มาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงควรอา นคา จาก
มิเตอรวัดปริมาณการใชเชื้องเพลิงที่ติดตั้งในแตละระบบ (ถามี)
ชองรอยละ ใหระบุรอยละของการใชพลังงานเชื้อเพลิงในแตละระบบ
ชอง (3) ชองหมายเหตุ ใหระบุขอมูลตางๆ ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ใหแสดงกราฟสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงดังตัวอยางรูปที่ 4.2
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ตัวอยาง การกรอกสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา
ตารางที่ 4.4 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ
(2) การใชพลังงานไฟฟา
กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป
รอยละ

(1)
ระบบ
แสงสวาง
ปรับอากาศสํานักงาน*
ทําความเย็น
การผลิต
อัดอากาศ

283,726
212,794
255,353
496,520
170,235

20
15
18
35
12

รวม

1,418,629.01

100

ตัวอยาง กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงาน
อัดอากาศ
12%

แสงสวาง
20%

ปรับอากาศ
สํา นักงาน*
15%

การผลิต
35%
ทําความเย็น
18%

รูปที่ 4.1 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ
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(3)
หมายเหตุ

ตัวอยาง การกรอกสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง
ตารางที่ 4.5 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ
(2) การใชพลังงานเชื้อเพลิง

(1)

(3)

ระบบ

ชนิดเชื้อเพลิง

เมกะจูล/ป

รอยละ

ไอน้ํา
ขนสงและไฟฟาสํารอง

น้ํามันเตา C
น้ํามันดีเซล

13,256,246
5,349,552

71
29

18,605,798

100

รวม

ตัวอยาง กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง
ขนสงและ
ไฟฟาสํารอง
29%
ไอน้ํา
71%

รูปที่ 4.1 สัดสวนการใชพลังงานความรอนในระบบตางๆ
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หมายเหตุ

4.2 การประเมินระดับผลิตภัณฑ
(ก) กระบวนการผลิต
ใหแสดงแผนผังกระบวนการผลิต และคําอธิบายกระบวนการผลิตโดยยอ
ตัวอยาง แผนผังแสดงกระบวนการผลิตชุดดําน้ํา

ผามวน
ตัดผาตามแบบ

ไฟฟา

เย็บ

ไฟฟา/อากาศอัด

ตรวจเช็ค
ซัก

ไฟฟา/อากาศอัด

รีด

ไอน้ํา /อากาศอัด

บรรจุหีบหอ
สงจําหนาย

น้ํามันเชื้อเพลิ ง
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(ข) ขอมูลการใชไฟฟาและเชื้อเพลิงตอหนวยผลผลิต
ใหระบุปริมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตในรอบป (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 4.6
ชอง (1) ใหระบุปริมาณผลผลิตหลักในรอบเดือนโดยใชขอมูลในชอง (5) ของตารางที่ ข-2
ชอง (2) ปริมาณพลังงานที่ใช แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองไฟฟา ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช ในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยใช
ขอมูลปริมาณพลังงานไฟฟาในชอง (2) ของตารางที่ 4.1
ชองความรอน ใหระบุปริมาณพลังงานความรอนที่ใช ในหนวยเมกะจูล โดยใช
ขอมูลปริมาณพลังงานความรอนของเชื้อเพลิงของตารางที่ 4.2
ชอง (3) ใหระบุคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption:SEC)
ตัวอยาง การกรอกปริมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตและการคํานวณคาการใชพลังงานจําเพาะ
ตารางที่ 4.6 ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตของชุดดําน้ําในรอบป 2553
เดือน

(1)
ผลผลิต
(ชุด)

(2) ปริมาณพลังงานที่ใช
ไฟฟา
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ความรอน
(เมกะจูล)

(3)
คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/ชุด)

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ก.ย.

18,700
14,520
19,200
15,050
19,100
18,100
18,600
17,500

38,328.00
37,608.00
43,812.00
32,388.00
40,368.00
39,708.00
39,516.00
40,380.00

1,530,960
1,532,977
1,497,986
1,524,039
1,561,907
1,538,852
1,490,239
1,620,644

89.2
114.9
86.2
109.0
89.4
92.9
87.8
100.9

ต.ค.
พ.ย
ธ.ค.

18,300
17,800
16,700

40,656.00
40,932.00
32,892.00

1,606,861
1,553,480
1,626,219

95.8
95.6
104.5

รวม

212,610

468,576

18,605,798

เฉลี่ย

17,718

39,048

1,550,483
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96.2

ตัวอยางการคํานวณ โรงงานมีการผลิตชุดดําน้ํา ซึ่งมีผลผลิตในรอบเดือนมกราคมเทากับ 18,700 ชุด โดยใน
เดือนดังกลาวโรงงานมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเทากับ 38,328 กิโลวัตต-ชั่วโมง และปริมาณความรอนที่
ใชเทากับ 1,530,960 เมกะจูล คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) สามารถคํานวณไดดังนี้
= ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 3.6 +ปริมาณพลังงานความรอน (เมกะจูล)
ปริมาณผลผลิต (หนวย)
= (38,328 กิโลวัตต-ชั่วโมง x 3.6 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เมกะจูล) + 1,530,960 เมกะจูล
18,700 ชุด
= 89.2 เมกะจูล/ชุด

ตัวอยาง กราฟคาการใชพลังงานจําเพาะในรอบป 2553
120.0

คาการใชพลังงานจําเพาะ(SEC)
(เมกะจูล/ชุด)

110.0

100.0

คาถดถอยเชิงเสน

90.0

80.0

70.0

60.0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

รูปที่ 4.3 คาการใชพลังงานจําเพาะในรอบป 2553
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พ.ย

ธ.ค.

4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ
ใหบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณตามแบบบันทึกในตารางที่ 4.7
ชอง (1) ใหระบุชื่อของระบบที่ใชพลังงาน (ระบุใหสอดลองกับตารางที่ 4.4)
ชอง (2) ใหระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่ใชงานในระบบนั้นๆ
ชอง (3) ใหระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ โดยดูจากคูมือ (Manual) หรือแผนปายชื่อ
(Name plate) ที่ตัวเครื่อง
ชอง (4) ใหระบุอายุการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณ
ชอง (5) ใหระบุจํานวนของเครื่องจักร/อุปกรณ
ชอง (6) ใหระบุจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณเฉลี่ยในรอบป
ชอง (7) ให ร ะบุป ริ ม าณการใช พ ลั ง งานไฟฟ าของเครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ เ ฉลี่ ย ในรอบป ค า
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาอาจไดมาจากการอานคาจากมิเตอรยอยที่ติดตั้งในแต
ละระบบ (ถามี) หรือไดจากการประเมินขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่ใช
หรือจากการตรวจวัด
ชอง (8) คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองระบุ คา ให ระบุค าประสิ ทธิ ภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจั กรหรื ออุ ปกรณ โดย
วิเคราะหดวยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด
ชองหนวย ใหระบุหนวยของคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ชอง (9) ใหระบุปริมาณการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ และหนวย ดวยวิธีการ
ประเมินหรือจากการตรวจวัด
ตัวอยาง การบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญ
ตารางที่ 4.7 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก
(1)

(2)

ระบบที่ใช
พลังงาน

ชื่อเครื่องจักร
/อุปกรณหลัก

แสงสวาง

บัลลาสต

(3)

พิกัด
ขนาด หนวย

(5)

(6)

จํานวน
(หนวย)

ชั่วโมงใชงาน
เฉลี่ยตอป

(7)

ปริมาณการใช
พลังงานไฟฟา

(8)
คาประสิทธิภาพ
หรือสมรรถนะ

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) ระบุคา หนวย

(9)

ปริมาณการ
สูญเสียพลังงาน
(หนวย)

วัตต

5

2,720 ชุด

3,000

81,600

-

-

4 วัตต

หลอดแสงสวาง 36
วัตต
เครื่องปรับ
20,000 Btu/h
ปรับอากาศ
อากาศแยกสวน

1

2,720 หลอด

3,000

293,760

-

-

-

10

10 เครื่อง

2,000

44,000

แสงสวาง

10

(4)
อายุการ
ใชงาน
(ป)
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1.25 kW/TR

-

หมายเหตุ

ใหบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณตามแบบบันทึกในตารางที่ 4.8
ชอง (1) ใหระบุชื่อของระบบที่ใชพลังงาน (ระบุใหสอดคลองกับตารางที่ 4.5)
ชอง (2) ใหระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่ใชในระบบนั้นๆ
ชอง (3) ใหระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ โดยดูจากคูมือ (Manual) หรือแผนปายชื่อ
(Name plate) ที่ตัวเครื่อง
ชอง (4) ใหระบุอายุการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณ
ชอง (5) ใหระบุจํานวนของเครื่องจักร/อุปกรณ
ชอง (6) ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใชในเครื่องจักร/อุปกรณ
ชอง (7) ใหระบุจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณเฉลี่ยในรอบป
ชอ ง (8) ใหระบุปริม าณการใชพ ลัง งานความร อนในเครื่องจั กร/อุป กรณเ ฉลี่ ยในรอบป คา
ปริมาณการใชพลังงานความรอนอาจไดจากการคํานวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใ ช
ซึ่ง อา นคา จากมิเตอร ยอยที่ติด ตั้ง ในแต ละระบบ (ถา มี) หรือ ไดจ ากการประเมิน
ขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณที่ใช หรือจากการตรวจวัด
ชอง (9) คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองระบุ คา ให ระบุค าประสิ ทธิ ภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจั กรหรื ออุ ปกรณ โดย
วิเคราะหดวยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด
ชองหนวย ใหระบุหนวยของคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ชอง (10) ใหระบุปริมาณการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ และหนวย ดวยวิธีการ
ประเมินหรือจากการตรวจวัด
ตัวอยาง การบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญ
ตารางที่ 4.8 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก
(9)
(8)
(10)
(5)
(6)
(7)
คาประสิทธิภาพ
ปริมาณการใช
ปริมาณการ
จํานวน ชนิดเชื้อเพลิง ชั่วโมงใชงาน
พลังงานความรอน หรือสมรรถนะ สูญเสียพลังงาน
(หนวย)
ที่ใช
เฉลี่ยตอป
(เมกะจูล/ป)
(หนวย)
ระบุคา หนวย

ขนาด

หนวย

(4)
อายุการ
ใชงาน
(ป)

หมอไอน้ํา

5

ตัน

6

2 เครื่อง

LPG

6,200

28,926,720

79.0

%

ทอไอน้ํา

250

mm

6

1 ชุด

-

-

-

-

-

(1)
ระบบที่ใช
พลังงาน

(2)
ชื่อเครื่องจักร
/อุปกรณหลัก

ไอน้ํา
ไอน้ํา

(3)
พิกัด
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หมายเหตุ

ขอมูลจากการ
ตรวจวัด
ทอความยาว 3 เมตร,
12,000 MJ/ป
สภาพไมไดหุมฉนวน
-

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ใหระบุมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงานในตารางที่ 5.1
ชอง (1) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการ
ชอง (2) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน
ชอง (3) เปาหมายการประหยัด แบงออกเปน 2 ชอง คือ
ชองไฟฟา (สําหรับมาตรการดานไฟฟา) แบงออกเปน 3 ชองยอย คือ
ชองกิโลวัตต ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุดที่ลดลงได
ชองกิโลวัตต-ชั่วโมง/ป ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป จากการ
ดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานตามที่ไดวิเคราะหไว
ชองบาท/ป ใหระบุมูลคาการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานโดย
คํานวณไดจากผลคูณของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) กับอัตราคาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)
(จากตารางที่ 4.1)
ชองเชื้อเพลิง (สําหรับมาตรการดานความรอน) แบงออกเปน 3 ชองยอย คือ
ชองชนิด ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช
ชองปริมาณ ใหระบุปริมาณของเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดตอป จากการดําเนิน
มาตรการอนุรักษพลังงานตามที่ไดวิเคราะหไว
ชองบาท/ป ใหระบุมูลคาการประหยัดในการดําเนินมาตรการ
อนุรักษพลังงานโดยคํานวณไดจากผลคูณของปริมาณเชื้อเพลิงที่
ประหยัดได(หนวย/ป) กับอัตรา
คาเชื้อเพลิงเฉลี่ย (บาท/หนวย)
ชอง (4) ใหระบุรอยละผลประหยัดของปริมาณพลังงาน
ชอง (5) ใหระบุจํานวนเงินลงทุนที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
ชอง (6) ใหระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
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ตัวอยาง การกรอกมาตการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ตารางที่ 5.1 มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน
(1)
ลําดับ
ที่

(3) เปาหมายการประหยัดตอป

(2)
มาตรการ
กิโลวัตต

ไฟฟา
กิโลวัตต-ชั่วโมง
ตอป

บาท/ป

ชนิด

เชื้อเพลิง
ปริมาณ
(ลิตร/ป)

บาท/ป

(4)
รอยละผล
ประหยัด

(5)
เงินลงทุน
(บาท)

(6)
ระยะเวลาคืน
ทุน
(ป)

ดานไฟฟา
1

การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทน
บัลลาสตแกนเหล็ก

-

8,160

24,480

-

-

-

0.56

70,000

2.86

2

การใชโคมสะทอนแสง

-

14,688

44,064

-

-

-

1.02

65,000

1.47

3

ปรับตั้งความดันเครื่องอัดอากาศให
เหมาะสม

-

2,050

6,150

-

-

-

0.14

-

-

-

24,898

74,694

-

-

-

1.72

135,000

1.81

-

-

-

38,029.9 393,990

7.05

250,000

0.63

-

-

-

น้ํามันเตา
เกรด C
น้ํามันเตา
เกรด C

38,029.9 393,990

7.05

250,000

0.63

รวม
ดานความรอน
1

หุมฉนวนทอสงไอน้ํา

รวม

หมายเหตุ: (1) %ประหยัด คิดเทียบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา
(2) อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย …......3.03.............. บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง
(3) อัตราคาเชื้อเพลิง …........10.36............... บาท/(ลิตร)
27

ใหระบุแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอน ในตารางที่ 5.2 และ 5.3 ตามลําดับ
ชอง (1) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการ
ชอง (2) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน
ชอง (3) ใหระบุวัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ
ชอง (4) ระยะเวลา แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองเริ่มตน ใหระบุ เดือน ป ที่จะเริ่มตนดําเนินมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน
ชองสิ้นสุด ใหระบุ เดือน ป ที่คาดวาการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานจะสิ้นสุด
ชอง (5) ใหระบุจํานวนเงินลงทุนสําหรับการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
ชอง (6) ใหระบุชื่อผูรับผิดชอบที่ดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน
ตัวอยาง การกรอกแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
(1)
ลําดับ
ที่

(2)
มาตรการ

1

การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคส
แทนบัลลาสตแกนเหล็ก

2

การใชโคมสะทอนแสง

3

ปรับตั้งความดันเครื่องอัด
อากาศใหเหมาะสม

(4) ระยะเวลา

(3)
วัตถุประสงค
ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา
ในบัลลาสตแกนเหล็กแบบเดิม
ลดจํานวนหลอดไฟฟาใน
ระบบแสงสวาง
ลดความดันเครื่องอัดอากาศ
ใหเหมาะสมกับการใชงาน
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(5)
เงินลงทุน
(บาท)

(6)
ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

สิ้นสุด

(เดือน/ป)

(เดือน/ป)

ส.ค. 2553

ต.ค. 2553

70,000

นายอนุรักษ พลังงาน

ส.ค. 2553

ธ.ค. 2553

65,000

นายอนุรักษ พลังงาน

ต.ค. 2553

ต.ค. 2553

-

นายอนุรักษ พลังงาน

เมื่อกําหนดแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดา นความร อนดั งแสดงในตารางที่ 5.2 และ 5.3 ใหแสดง
รายละเอียดในการดําเนินการในแตละมาตรการตามลําดับที่ระบุไวในแผนฯ โดยใหระบุรายละเอียดในแต
ละมาตรการอนุรักษพลังงานดังนี้
รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานไฟฟา)
ขอ 1) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาที่ดําเนินการ
ขอ 2) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
ขอ 3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ
ขอ 4) ใหระบุชื่อของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ 5) ใหระบุจํานวนอุปกรณที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ 6) ใหระบุชื่อของสถานที่ตั้งของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ 7) ใหระบุสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการปรับปรุง
ขอ 8) ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ซึ่งอาจอยูในรูปของพลังไฟฟาสูงสุดที่ลดลงได
(กิโลวัตต) หรือปริมาณพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) รวมทั้งมูลคา
ของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ป)
ขอ 9) ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง
ขอ 10) ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงหลังการปรับปรุง
ขอ 11) ใหระบุมูลคาของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ
ขอ 12) ใหระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
ขอ 13) ใหระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุง
ขอ 14) ใหระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุง เชนการติดตั้งมิเตอรเพื่อวัด
ปริมาณพลังงานไฟฟากอนและหลังการปรับปรุง
ขอ 15) ใหแสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน
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ตัวอยาง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)
มาตรการลําดับที่: ....1....................
ชื่อมาตรการ: …การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทนบัลลาสตแกนเหล็ก......................……..
ผูรับผิดชอบมาตรการ:...นายอนุรักษ พลังงาน..... ตําแหนง...วิศวกร…….........................
อุปกรณที่ปรับปรุง: …บัลลาสตสําหรับไฟแสงสวาง..........................................................
จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: …272…ตัว
สถานที่ปรับปรุง: …โรงงาน 1.........................................................................................
สาเหตุการปรับปรุง: …ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาในบัลลาสตแกนเหล็กแบบเดิมโดย…..
เปลี่ยนมาใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคส ซึ่งจะลดกําลังไฟฟาสูญเสียได 10 วัตต ตอบัลลาสต…..

8) เปาหมายเชิงปริมาณ
9) ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง
10) ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง

กิโลวัตต

กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป

บาท/ป

-

8,160
37,536
29,376

24,480
112,608
88,128

11) เงินลงทุนทั้งหมด
70,000
12) ระยะเวลาคืนทุน
2.86
13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง
1. ตรวจวัดระดับคาความสองสวาง (Lux) ของพื้นที่กอนที่จะดําเนินการปรับปรุง
2. เปลี่ยนบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทนบัลลาสตแกนเหล็กแบบเดิม
3. ตรวจวัดระดับคาความสองสวาง (Lux) ของพื้นที่หลังการปรับปรุง
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ติดมิเตอรยอยสําหรับตรวจวัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง = (วัตต+กําลังไฟฟาสูญเสีย)/1000 x จํานวน x ชั่วโมง/วัน x วัน/ป

= (36 + 10)/1,000 x 272 x 10 x 300
= 37,536 kWh/ป

พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง = (วัตต+กําลังไฟฟาสูญเสีย)/1000 x จํานวน x ชั่วโมง/วัน x วัน/ป

= (36 + 0)/1,000 x 272 x 10 x 300
30

บาท
ป

มูลคาผลประหยัด

= 29,376 kWh/ป
= (พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง-พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง) x คาไฟฟาตอหนวย
= (37,536-29,376) x 3
= 24,480 บาท/ป

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานความรอน)
ขอ 1) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอนที่ดําเนินการ
ขอ 2) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอน
ขอ 3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ
ขอ 4) ใหระบุชื่อของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ 5) ใหระบุจํานวนอุปกรณที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ 6) ใหระบุชื่อของสถานที่ตั้งของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ขอ 7) ใหระบุสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการปรับปรุง
ขอ 8) ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ในรูปของปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดตอป
(หนวย/ป) ปริมาณพลังงานความรอนประหยัดไดตอป (เมกะจูล/ป) และมูลคาของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ป)
ขอ 9) ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง
ขอ 10) ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงหลังการปรับปรุง
ขอ 11) ใหระบุมูลคาของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ
ขอ 12) ใหระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
ขอ 13) ใหระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุง
ขอ 14) ใหระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุง เชนการติดตั้งมิเตอรเพื่อวัด
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงกอนและหลังการปรับปรุง
ขอ 15) ใหแสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน
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ตัวอยาง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน
(สําหรับมาตรการดานความรอน)
1) มาตรการลําดับที่: ....1....................
2) ชื่อมาตรการ: …………หุมฉนวนทอสงไอน้ํา……………….....….............................……..
3) ผูรับผิดชอบมาตรการ:...นายอนุรักษ พลังงาน..... ตําแหนง...วิศวกร…….........................
4) อุปกรณที่ปรับปรุง: ……ทอสงไอน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 60.5 มิลลิเมตร.....................
5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: …ทอสงไอน้ํายาว 150 เมตร....................................................
6) สถานที่ปรับปรุง: …หองระบบผลิตไอน้ํา..........................................................................
7) สาเหตุการปรับปรุง: ลดความรอนสูญเสียของทอสงไอน้ําเนื่องจากไมมีการหุมฉนวนความรอนและทอ
บางสวนที่มีการหุมฉนวนแลวสภาพฉนวนมีการชํารุด
ลิตร/ป
เมกะจูล/ป
บาท/ป
8) เปาหมายเชิงปริมาณ
38,029.9
1,312,416
393,990.1
9) ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง
42,104.57
1,453,032
436,203.3
10) ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง
4,074.63
140,616
42,213.22
11) เงินลงทุนทั้งหมด
250,000
บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน
0.63
ป
13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:
1. ตรวจวัดอุณหภูมิผิวทอที่ไมมีการหุมฉนวน
2. วัดขนาดและความยาวของทอที่ไมไดหุมฉนวน รวมทั้งความยาวทอในสวนที่ฉนวนมีการชํารุด
3. ดําเนินการหุมฉนวนใยแกวหนา 38 มิลลิเมตร
4. ตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวของฉนวนที่ดําเนินการหุมฉนวน
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับหมอตมไอน้ํา และปริมาณไอน้ําที่ผลิตไดจากมิเตอร กอนและหลัง
การดําเนินการหุมฉนวนกันความรอน
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ
หมอไอน้ําใชน้ํามันเตา C มีประสิทธิภาพการทํางาน 83.6%
ชั่วโมงการทํางานคิดเปนเปน 6,200 ชั่วโมงตอป
ความยาวทอที่ตองหุมฉนวนใหม 150 เมตร
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กอนปรับปรุง
อุณหภูมิของผิวทอที่วัดไดกอนหุมฉนวนเทากับ 150 องศาเซลเซียส
จากตารางแสดงการสูญเสียความรอนจากทอ (ตารางที่ 3 จาก หนังสือ “ฉนวนความรอน” โดย กองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน) พบวามีการสูญเสียความรอนเปน 434 วัตตตอเมตร
ความรอนสูญเสีย = 150m x 434 w/m x 3600 s/h x 2,700 h/y /1,000,000J/MJ
= 1,453,032 MJ/y
ปริมาณความรอนจํานวนนี้เมื่อเปรียบเทียบเปนความรอนของน้ํามันเตา C ที่ประสิทธิภาพของหมอไอ
น้ําที่ประสิทธิภาพการทํางาน 83.6% ไดเปนปริมาณน้ํามันทั้งหมด
= 1,453,032 MJ/y / 42.28 MJ/l / 0.836 (คาความรอนของน้ํามันเตา C = 41.28MJ/l)
= 42,104.57 l/y
= 436,203.3 บาท/ป (อัตราคาเชื้อเพลิง = 10.36 บาท/ลิตร)
หลังปรับปรุง
การสูญเสียความรอนมีคาเปน 42 วัตตตอเมตร
ความรอนสูญเสีย = 150m x 42 w/m x 3600 s/h x 6,500 h/y /1,000,000J/MJ
= 140,616 เมกะจูล/ป
ปริมาณความรอนจํานวนนี้เมื่อเปรียบเทียบเปนความรอนของน้ํามันเตา C ที่ประสิทธิภาพของหมอไอ
น้ําที่ประสิทธิภาพการทํางาน 83.6% ไดเปนปริมาณน้ํามันทั้งหมด
= 140,616 MJ/y / 42.28 MJ/l / 0.836 (คาความรอนของน้ํามันเตา C = 41.28MJ/l)
= 4,074.63 l/y
= 42,213.22 บาท/ป (อัตราคาเชื้อเพลิง = 10.36 บาท/ลิตร)
ผลประหยัด = สูญเสียคาใชจายกอนปรับปรุง-สูญเสียคาใชจายหลังปรับปรุง
= 436,203.3 บาท/ป – 42,213.22 บาท/ป
= 393,990.1 บาท/ป
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ใหระบุแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานประจําป (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 5.4
ชอง (1) ใหระบุลําดับที่ของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมภายในปนั้นๆ
ชอง (2) ใหระบุชื่อของหลักสูตร/กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานตามแผนฯ ที่กําหนดขึ้น
ชอง (3) ใหระบุกลุมผูเขาอบรมที่เปนเปาหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่จัดขึ้น
ชอง (4) ใหระบุเดือนที่จะจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมตามแผนฯ ที่กําหนดขึ้น
ชอง (5) ใหระบุชื่อของผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่จัดการฝกอบรม/กิจกรรม
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ตัวอยาง การกรอกตารางแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ตารางที่ 5.4 แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2553
(1)
(2)
ลําดับ
หลักสูตร/กิจกรรม
ที่
1
เทคนิคการอนุรักษพลังงานใน
ระบบแสงสวาง
2
เทคนิคการบํารุงรักษาหมอไอน้ํา
3
4

การประกวดคําขวัญเพื่อสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM)

(3)
กลุม
ผูเขาอบรม ม.ค.
พนักงาน
ทุกคน
แผนกซอม
บํารุง
พนักงานทุก
คน
ฝายวิศกรรม 

(4) เดือน
ก.พ

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.



มิ.ย.

ก.ค.

(5)
ผูรับผิดชอบ
ส.ค.

ก.ย.





ต.ค.

พ.ย.



นายมงคล มีดี



นายภักดี ชูใจ
นาย มงคล มีดี
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ธ.ค.

นายภักดี ชูใจ

ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
6.1 ผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน
ชองที่ (1) ใหใสตัวเลขแสดงลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการตรวจสอบ
ชองที่ (2) ใหใสชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการตรวจสอบ
ชองที่ (3) สถานภาพการดําเนินการ แบงเปน 3 ชองยอย คือ
ชองดําเนินการตามแผน ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [ ] กรณีที่มาตรการไดถูก
ดําเนินการและเปนไปตามแผนที่ไดวางไว
ชองไมไดดําเนินการ ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [ ] กรณีที่มาตรการไมไดถูก
ดําเนินการตามที่ไดระบุไวในแผน
ชองลาชา ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [ ] กรณีที่มาตรการไดถูกดําเนินการแตไมเปนไป
ตามแผนที่ไดวางไว
ชองที่ (4) ใหระบุขอมูลเพิ่มเติม ที่ตองการใหรายละเอียด (ถามี)
ตัวอยาง สรุปผลการตรวจสอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน
(1)

(2)

(3)

(4)

ลําดับที่

มาตรการ

สถานภาพการดําเนินการ

หมายเหตุ

1

ตั้งอุณหภูมิเทอรโมสตัท
เครื่องปรับอากาศให
เหมาะสม

2

ลดอัตราการรั่วไหลในระบบ
อัดอากาศ

3

การใชบัลลาสต
อิเลคทรอนิกสแทนบัลลา
สตแกนเหล็ก

[ ] ดําเนินการตามแผน
[ ] ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
.................................
[ ] ลาชา เนื่องจาก
..........……..................……….
[ ] ดําเนินการตามแผน
[ ] ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
..................................
[] ลาชา เนื่องจาก ขาดกําลังคน พนักงานมี
งานประจําเยอะมาก
[ ] ดําเนินการตามแผน
[] ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก งบประมาณยัง
ไมไดรับการอนุมัติ
[ ] ลาชา เนื่องจาก
..........……...............………….
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ใหระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาในตารางที่ 6.2
โดยเรียงลําดับตามแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาในตารางที่ 5.2 และใหกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ
คําอธิบาย
1) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
2) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการดานไฟฟา
3) ใหระบุจํานวนมาตรการดานไฟฟาทั้งหมดที่มีอยูในแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
ใหระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษพลังงานในตาราง โดย
ชอง (1) ระยะเวลาดําเนินการ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองตามแผนดําเนินการ ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาตามแผนอนุรักษพลังงาน
เชน 1 สิงหาคม 2553 ถึง 10 ตุลาคม 2553
ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาที่ดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานจริง
เชน 5 ตุลาคม 2553 ถึง 11 ตุลาคม 2553 หรือ กรณีที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหระบุชวงเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ชอง (2) ใหระบุสถานภาพดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน เชน ดําเนินการสําเร็จแลว หรือในกรณี
ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ อาจจะระบุในรูปของรอยละผลดําเนินการ หรือระบุในรูปของ
คําอธิบาย เชน มีการติดตั้งอุปรณเสร็จแลวอยูระหวางการทดสอบเดินเครื่อง
ชอง (3) เงินลงทุน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองตามแผน ใหระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ไดประมาณการไวในตารางที่ 5.2
ชองลงทุนจริง ใหระบุวงเงินลงทุนจริง หลังจากไดดําเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบรอยแลว
ชอง (4) ผลการอนุรักษพลังงาน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองตามเปาหมาย ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ซึ่งอาจอยูในรูปของพลังไฟฟา
สูงสุดที่ลดลงได (กิโลวัตต) หรือปริมาณพลังงานไฟฟาที่คาดวาจะประหยัดไดตอ
ป (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) รวมทั้งมูลคาของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ป) จากตาราง
ที่ 5.1
ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุปริมาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการดําเนินมาตรการ ซึ่ง
อาจอยูในรูปของพลังไฟฟาสูงสุดที่ลดลงได (กิโลวัตต) หรือปริมาณพลังงานไฟฟา
ที่ประหยัดไดตอป (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) รวมทั้งมูลคาของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง
(บาท/ป)
4) ใหระบุถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือพบในระหวางดําเนินการ ถาไมพบปญหา
และไมมีอุปสรรคเกิดขึ้น ใหระบุวาไมมี
5) ใหระบุความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินการมาตรการนั้นๆ (ถามี)
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ตัวอยาง การกรอกผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
ตารางที่ 6.2 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟา
ชื่อมาตรการ 1): ….......การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทนบัลลาสตแกนเหล็ก......................................................................................
มาตรการลําดับที่ 2): ............1.......................................................... จากจํานวนทั้งหมด 3): .................3......................... มาตรการ
(1)
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
ดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

1 ส.ค. 2553 5 ต.ค. 2553
ถึง
ถึง
10 ต.ค. 2553 11 ต.ค. 2553

(2)
สถานภาพ
การ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

(4) ผลการอนุรักษพลังงาน

(3)
เงินลงทุน

ตามเปาหมาย
ไฟฟา

ตามแผน ลงทุนจริง
(บาท)
(บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป
70,000

65,820

-

8,160

24,480

ที่เกิดขึ้นจริง
ไฟฟา
กิโลวัตต

กิโลวัตต-ชั่วโมง/
ป

บาท/ป

-

8,320

24,200

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ 4): …ไมมี.....….….............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 5): …-…..……………………………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................................................................
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ใหระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอนในตารางที่
6.3 โดยเรียงลําดับตามแผนอนุรักษพลังงานดานความรอนในตารางที่ 5.3 และใหกรอก 1 แผน ตอ 1
มาตรการ
คําอธิบาย
1) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอน
2) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการดานความรอน
3) ใหระบุจํานวนมาตรการดานความรอนทั้งหมดที่มีอยูในแผนอนุรักษพลังงานดานความรอน
ใหระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษพลังงานในตาราง โดย
ชอง (1) ระยะเวลาดําเนินการ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองตามแผนดําเนินการ ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาตามแผนอนุรักษพลังงาน
เชน 1 กันยายน 2553 ถึง 15 กันยายน 2553
ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาที่ดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานจริง
เชน 5 กันยายน 2553 ถึง 16 กันยายน 2553 หรือ กรณีที่ยังดําเนินการไมแลว
เสร็จใหระบุชวงเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ
ชอง (2) ใหระบุสถานภาพดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน เชน ดําเนินการสําเร็จแลว หรือในกรณี
ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ อาจจะระบุในรูปของรอยละผลดําเนินการ หรือระบุในรูปของ
คําอธิบาย เชน มีการติดตั้งอุปรณเสร็จแลวอยูระหวางการทดสอบเดินเครื่อง
ชอง (3) เงินลงทุน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองตามแผน ใหระบุวงเงินของเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ไดประมาณการไวในตารางที่ 5.3
ชองลงทุนจริง ใหระบุวงเงินลงทุนจริง หลังจากไดดําเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบรอยแลว
ชอง (4) ผลการอนุรักษพลังงาน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ
ชองตามเปาหมาย ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด โดยระบุชนิดของเชื้อเพลิงและ
ปริมาณเชื้อเพลิงที่คาดวาจะประหยัด (หนวย/ป) รวมทั้งมูลคาของผลประหยัดที่
เกิดขึ้น (บาท/ป) จากตารางที่ 5.1
ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุปริมาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการดําเนินมาตรการ โดย
ระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดจริง (หนวย/ป) รวมทั้ง
มูลคาของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ป)
4) ใหระบุถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ (ถามี)
5) ใหระบุความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงาน
นั้นๆ
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ตัวอยาง การกรอกผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตการอนุรักษพลังงานดานความรอน
ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน
สําหรับมาตรการดานความรอน
ชื่อมาตรการ 1): ….หุมฉนวนทอสงไอน้ํา.................................................................................................................................................
มาตรการลําดับที่ 2): ......1................................................................ จากจํานวนทั้งหมด 3): .....1.......................................... มาตรการ
(1)

(2)

สถานภาพ
การ
ที่เกิดขึ้นจริง ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
ดําเนินการ
1 ก.ย.2553
ถึง
15 ก.ย. 2553

5 ก.ย.2553
ถึง
16 ก.ย. 2553

ดําเนินการ
เสร็จแลว

(4) ผลการอนุรักษพลังงาน

(3)

เงินลงทุน
ตามแผน ลงทุนจริง
(บาท)
(บาท)
250,000

250,500

ตามเปาหมาย
เชื้อเพลิง

ที่เกิดขึ้นจริง
เชื้อเพลิง

ชนิด

ปริมาณ
(ลิตร/ป)

บาท/ป

ชนิด

ปริมาณ
(ลิตร/ป)

บาท/ป

น้ํามันเตา
เกรด C

38,029.9

393,990.1

น้ํามันเตา
เกรด C

37,500

388,500

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ 4): …-...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 5):…-..…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
40

6.4 ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
ชองที่ (1) ใหใสตัวเลขแสดงลําดับที่ของแผนการฝกอบอรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ชองที่ (2) ใหระบุชื่อหลักสูตรของการฝกอบรม หรือระบุชื่อกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ชองที่ (3) สถานภาพการดําเนินการ แบงเปน 3 ชองยอย คือ
ชองดําเนินการตามแผน ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [ ] กรณีที่การฝกอบรมและกิจกรรม
ไดถูกดําเนินการและเปนไปตามแผนที่ไดวางไว
ชองไมไดดําเนินการ ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [ ] กรณีที่การฝกอบรมและกิจกรรมไมได
ถูกดําเนินการตามที่ไดระบุไวในแผน
ชองสาชา ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [ ] กรณีที่การฝกอบรมและกิจกรรมไดถูกดําเนินการ
แตไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว
ชองที่ (4) ใหระบุจํานวนพนักงานที่ไดเขารวมการฝกอบรมหรือไดเขารวมกิจกรรม
ชองที่ (5) ใหระบุขอมูลเพิ่มเติม ที่ตองการใหรายละเอียด (ถามี)
ตัวอยาง การกรอกตารางสรุปสถานภาพหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
(1)
(2)
ลําดับที่ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม
1
2
3
4

(3)
สถานภาพการดําเนินการ

เทคนิคการอนุรักษใน
ระบบแสงสวาง

[] ดําเนินการตามแผน
[ ] ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก ........................
[ ] ลาชา เนื่องจาก.................…….…
เทคนิคการบํารุงรักษา
[ ] ดําเนินการตามแผน
หมอไอน้ํา
[ ] ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก .........................
[] ลาชา เนื่องจาก พนักงานติดงานประจํา
การประกวดคําขวัญเพื่อ [] ดําเนินการตามแผน
สงเสริมการอนุรักษ
[ ] ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก ........................
พลังงาน
[ ] ลาชา เนื่องจาก.................…….…………
การบํารุงรักษาเชิงปองกัน [ ] ดําเนินการตามแผน
(PM)
[] ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก ยังไมไดรับการ
อนุมัติ
[ ] ลาชา เนื่องจาก.................…….…………
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(4)
จํานวนผู
เขาอบรม
100
10
ทุกคน

(5)
หมายเหตุ

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
ใหใสเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

ประกาศแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล จึงไดแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. .............................................................

ประธาน

2. .............................................................

รองประธาน

3. .............................................................

เลขานุการ

4. .............................................................

คณะทํางาน

5. .............................................................

คณะทํางาน

โดยคณะผูตรวจประเมินทั้งหมดมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด
การพลังงานภายในองคกร ทั้งนี้กําหนดใหคณะผูตรวจประเมินชุดนี้มีระยะเวลาในการทํางาน 2 ป
ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ...................... เปนตนไป

ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง)
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7.2 ผลการตรวจประเมินภายใน
ใหระบุผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร ในตารางที่ 7.1 โดยใหทําการ
ตรวจประเมินตามขอกําหนดทั้ง 8 ขอ
ชอง (1) สิ่งที่ตองมี
ชองเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ใหระบุขอมูลตางๆ ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ชอง (2) ผลการตรวจสอบ แบงเปน 2 ชองยอย คือ
ชองมี ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง มี กรณีที่ผลการตรวจติดตามพบเอกสารหรือสิ่งที่ระบุ
ไวในหัวขอนั้นๆ
ชองไมมี ใหกาเครื่องหมาย ลงในชอง ไมมี กรณีที่ผลการตรวจติดตามไมพบเอกสารหรือ
สิ่งที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ
ชอง (3) ความถูกตองครบถวนตามขอกําหนด แบงเปน 2 ชองยอย คือ
ชองครบ ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง ครบ กรณีที่เอกสารหรือสิ่งที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ มี
ความถูกตองครบถวนตามขอกําหนด
ชองไมครบ ใหกาเครื่องหมาย ลงในชอง ไมครบ กรณีที่เอกสารหรือสิ่งที่ระบุไวในหัวขอ
นั้นๆ ไมถูกตองครบถวนตามขอกําหนด
ชอง (4) ใหระบุขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ ที่ทางคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกรพบวาเอกสารหรือสิ่งที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ ควรทําการแกไขหรือเพิ่มเติม เพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนด (ถามี)
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ตัวอยาง การบันทึกแบบตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน
ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน
(2)

(1)

รายการตรวจประเมิน

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ที่ระบุ
โครงสราง อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรคาํ สั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการ
จัดการพลังงานใหบุคลากรรับทราบ ดวยวิธีการตางๆ
3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) .............................................
2. การประเมินสถานภาพ
1. ผลการประเมินการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา โดยใช
การจัดการพลังงานเบื้องตน
ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management
Matrix)
2.เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) .............................................
3. นโยบายอนุรักษพลังงาน
1. นโยบายอนุรักษพลังงาน
2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานให
บุคลากรรับทราบ ดวยวิธีการตางๆ
3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) .............................................
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(3)

ผลการ
ความถูกตองครบถวน
ตรวจสอบ ตามขอกําหนด
มี
ไมมี
ครบ
ไมครบ








ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ

ใหดําเนินการประเมิน
งานดานพลังงานที่ผาน
มาโดยใช EM






(4)




ใหผูบริหารลงชื่อ
เผยแพรนโยบายให
ทั่วถึง

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ)
(2)

(1)

รายการตรวจประเมิน
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน

5. การกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร
การประเมินการใชพลังงานระดับผลิตภัณฑ
การประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ
เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ). .............................................
มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน
แผนการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา
แผนการอนุรักษพลังงานดานความรอน
แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(3)

ผลการ
ความถูกตองครบถวน
ตรวจสอบ ตามขอกําหนด
มี
ไมมี
ครบ
ไมครบ


















5. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) .............................................
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(4)

ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ

ควรดําเนินการวาง
แผนการฝกอบรมและ
วางแผนการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ)
(2)

(1)

รายการตรวจประเมิน
6. การดําเนินการ การตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการ
จัดการพลังงาน

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน
1. ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน
2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ
พลังงาน สําหรับมาตรการดานไฟฟา
3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ
พลังงาน สําหรับมาตรการดานความรอน
4. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

5. เอกสาร/หลักฐานอื่น ระบุ) ..............................................
1. คําลั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกร
2. รายงานผลการตรวจประเมิน
3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ)
เอกสารการเผยแพรผลการตรวจประเมิน
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(3)

ผลการ
ความถูกตองครบถวน
ตรวจสอบ ตามขอกําหนด
มี
ไมมี
ครบ
ไมครบ













ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ

ใหดําเนินการติดตาม
การดําเนินการตาม
แผนฝกอบรมและ
กิจกรรม




(4)




ไมมีการลงชื่อของ
ประธานคณะทํางาน ฯ

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ)
(2)

(1)

รายการตรวจประเมิน

(3)

(4)

ผลการ
ความถูกตองครบถวน
ตรวจสอบ ตามขอกําหนด
มี
ไมมี
ครบ
ไมครบ

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน



8. การทบทวน วิเคราะห และแกไข
1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) ..............................................



ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ
ใหทําแผนการทบทวน
การดําเนินการจัด
การพลังงานประจําป



ลงชื่อ …ประหยัด..ไฟฟา………..
( นายประหยัด ไฟฟา )
ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
วันที่ .....21.........../......พฤศจิกายน....../......2553.......
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ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
8.1 ตารางการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงาน ประจําป
ใหใสป พ.ศ. ที่คณะทํางานไดดําเนินการทบทวนการจัดการพลังงาน
ชอง (1) ครั้งที่ ใหระบุตัวเลขที่ คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไดดําเนินการทบทวนการ
ดําเนินงานการจัดการพลังงาน
ชอง (2) เดือน แบงเปน 12 ชองยอย โดยระบุชื่อเดือนตางๆ ทั้ง 12 เดือนโดยเริ่มตั้งแตเดือน ม.ค. ไป
จนถึงเดือน ธ.ค.
ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชองเดือนที่ไดดําเนินการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงานในแตละครั้ง
ตัวอยาง แผนการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานประจําป
ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ประจําป 2553
(1)
ครั้งที่

1
2

(2) เดือน
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.




3



4
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ธ.ค.

8.2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน
ใหใสวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงานในแตละครั้งที่มีการดําเนินการ
ตัวอยาง วาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน

แบบแจงวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน
วันที่ 5 มีนาคม 2553
ถึง : คณะกรรมการฝายบริหาร/ผูที่เกี่ยวของ
จาก : ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
เรื่อง : ขอเชิญประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงานในองคกร
วันที่ประชุม

: 15 มีนาคม 2553

สถานที่ประชุม : หองประชุม 1
เวลา

: 13.00 – 16.00 น.

เรื่องที่ประชุม :
1. ทบทวนผลการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานในชวงที่ผานมา
2. ปจจัยภายนอก/ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินการดานการจัการพลัง งาน เชน กฏหมาย โครงสราง
องคกร

ลงชื่อ……………………………..
(นายอนุรักษ พลังงาน)
ตําแหนง ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
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8.3 ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
ใหใสป พ.ศ. ที่คณะทํางานไดดําเนินการสรุปผลการทบทวนการจัดการพลังงาน
ชอง (1) ผลการทบทวน แบงเปน 2 ชอง
ชองเหมาะสม ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง เหมาะสม กรณีที่องคกรไดดําเนินการตาม
ขอกําหนดดานการจัดการพลังงานนั้นๆ อยางครบถวนและเปนไปตามที่กําหนด
ชองควรปรับปรุง ใหกาเครื่องหมาย ลงในชอง ควรปรับปรุง กรณีที่องคกรไมไดดําเนินการ
ตามขอกําหนดดานการจัดการพลังงานนั้นๆ อยางครบถวนและไมเปนไปตามที่
กําหนด
ชอง (2) ใหระบุรายละเอียด/เอกสาร/หลักฐาน/ขอมูลที่ตางๆ ที่คณะทํางานดานการจัดการพลังงานได
ตรวจพบวา องคกรไดดําเนินการจัดการพลังงานในแตละขอกําหนด
ชอง (3) ใหระบุขอเสนอแนะ/วิธีการปรับปรุง เพื่อใหการดําเนินการดานการพลังงานในแตละขอ
กําหนดใหเปนไปตามที่กําหนด (ถามี)
ชอง (4) ใหระบุรายละเอียด/ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี)
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ตัวอยาง การบันทึกผลสรุปการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม
ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ประจําป 2553
ขั้นตอน

(1) ผลการทบทวน

เหมาะสม ควรปรับปรุง

. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน



2. การประเมินสถานภาพการจัดการ
พลังงานเบื้องตน



3. นโยบายอนุรักษพลังงาน


4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ
พลังงาน

(2)

(3)

(4)

สิ่งที่ตรวจพบ

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ

1. พนักงานบางสวนยังไมทราบถึง 1.จัดใหมีการประชาสัมพันธ
นโยบายฯ
นโยบายโดยใชเสียงตามสาย
2. นโยบายไมสอดคลองกับ
2. ปรับนโยบายใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันขององคกร
สถานการณปจจุบัน
เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สูงขึ้น
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ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ประจําป 2553 (ตอ)
ขั้นตอน
5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน

6. การดําเนินการ การตรวจสอบและ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน

(1) ผลการทบทวน

เหมาะสม ควรปรับปรุง



(2)

(3)

(4)

สิ่งที่ตรวจพบ

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ

ยังขาดแผนการฝกอบรมและ
กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานประจําป

1. จัดทําแผนการฝกอบรม
ประจําป
2. จัดทําแผนกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน ประจําป



ไมมีการตรวจสอบการดําเนินการ ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการ
ฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ ฝกอบรมและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับการ
อนุรักษพลังงานประจําป
อนุรักษพลังงาน



มีการดําเนินการตรวจประเมิน
ภายใน แตการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในยังขาด
ลายมือชื่อของประธาน ฯ
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ใหดําเนินการแกไขเอกสารแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
อยางเปนทางการ

