คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

บทที่ 4
การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
(Energy Management Report)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ระบุให้โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมต้องดําเนิ นการตามวิธีการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน ดังรายละเอียดในบทที่ 3
และต้องจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งแนบผลการตรวจสอบและรับรองจากทีมงานผูต้ รวจสอบ
พลังงานภายนอกที่ข้ ึนทะเบียนกับ พพ. ให้แก่อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี (นําส่ ง 1 ครั้งต่อปี ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การจัดเตรี ยมและบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก รวมถึงการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานจึงมีความสําคัญ
อย่างยิ่ง เพราะรายงานดังกล่าวต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผูต้ รวจสอบพลังงาน จึงจะสามารถนําส่ งให้แก่ พพ. เพื่อตรวจรับได้
วัตถุประสงค์
วัตถุ1.ประสงค์
บอกขั้นตอนวิธีการจัดทํารายงานการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. อธิ บายวิธีการจัดเตรี ยมและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

บทนํา
รายงานการจัดการพลังงาน ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 บท ซึ่ งมีเนื้ อหาเป็ นรายละเอียดการดําเนินงานตาม
วิธีการจัดการพลังงานทั้ง 8 ขั้นตอน นอกจากนี้ ในส่ วนแรกของรายงานยังมีขอ้ มูลเบื้องต้นของโรงงาน เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการตรวจสอบรับรองด้วย
รายงานการจัดการพลังงานต้องประกอบด้วยเนื้ อหาส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
ปกรายงาน
การรับรองรายงาน
ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึ กอบรมและกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ภาคผนวก ก ข้อมูลระบบไฟฟ้าปี ปัจจุบนั
ภาคผนวก ข ข้อมูลผลผลิตรอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ค ข้อมูลปริ มาณการใช้ไฟฟ้ารอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ง ข้อมูลปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนรอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก จ ข้อมูลปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ารอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ฉ ข้อมูลสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ารอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ช ข้อมูลสัดส่ วนการใช้พลังงานความร้อนรอบปี จัดทํารายงานและปี ที่ผา่ นมา
ภาคผนวก ซ การประเมินศักยภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ที่มีนยั สําคัญเพื่อนําไปค้นหามาตรการ
โดยรายละเอียดการจัดเตรี ยม/บันทึกข้อมูล และจัดทํารายงานแต่ละส่ วนดังกล่าวข้างต้น มีดงั ต่อไปนี้
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ปกรายงาน
ให้แสดงข้อมูลดังนี้
1. ชื่อโรงงานควบคุมและชื่อนิ ติบุคคล ถ้ามีรูปถ่ายป้ายชื่อโรงงานควบคุมให้แสดงไว้หน้าปกรายงาน
2. หมายเลขประจําโรงงานควบคุม (TSIC – ID) เป็ นหมายเลขที่ออกให้โดย กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
3. รอบปี การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
ตัวอย่ าง ปกรายงานการจัดการพลังงาน

รายงานการจัดการพลังงาน
ประจําปี ๒๕๖๑

ชื่ อนิติบุคคล :
บริษัท เราคนไทย จํากัด
ชื่ อโรงงานควบคุม : บริษัท เราคนไทย จํากัด
TSIC-ID :
๓๑๔๓๙-๐๑๑๑
ส่ งรายงาน ภายในมีนาคม ปี ๒๕๖๒
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การรับรองรายงาน
ให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ดังนี้
ลําดับที่
1
2

3

ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงนาม
ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานประจําโรงงานควบคุม
 โรงงานกลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) จะต้องมีการลงนามของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
(ผชร.) หรื อผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส (ผอส.) (ถ้ามี)
 โรงงานกลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) จะต้องมีการลงนามของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานทั้ง
ผชร. และผอส.
เจ้าของโรงงานควบคุม หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอํานาจ (กรณี ผรู ้ ับมอบอํานาจให้แนบเอกสาร
เพิ่มเติม) ลงนามรับรองรายงานการจัดการพลังงาน และควรมีการประทับตราบริ ษทั ด้วย

ตัวอย่ าง การรับรองรายงานการจัดการพลังงาน
ใบคํารั บรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
ของโรงงานควบคุม บริษัท เราคนไทย จํากัด
1. ประธานคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ข้ าพเจ้ าในฐานะประธานคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่า
ได้ ดําเนินการจัดการพลังงานให้ เป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………… .
( นายสุรชัย มัง่ มี )
วันที่ 15 /01 /2562

2. ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ข้ าพเจ้ าในฐานะผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานของโรงงานควบคุมขอรับรองว่าได้ ดําเนินการจัดการ
พลังงานให้ เป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………… .

ลงชื่อ ………… .................... ….…….

( นายสุขใจ สบายดี )

( นายบัณฑิต ศึกษา )

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานสามัญ

ตําแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที่ ผชร. 04321

ทะเบียนเลขที่ ผอส. 01234

วันที่ 17/01 /2562

วันที่ 17 /01 /2562

3. เจ้ าของโรงงานควบคุม
ข้ าพเจ้ าในฐานะเจ้ าของโรงงานควบคุม/ผู้รับมอบอํานาจ ขอรับรองว่าได้ ดําเนินการจัดการ
พลังงานให้ เป็ นไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ
ลงชื่อ ………………………………… .
( นายสาวปรารถนา หวังดี )
วันที่ 19 /01 /2562
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ข้ อมูลเบื้องต้ น
ลําดับที่
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น
1
ชื่อนิติบุคคล ชื่อโรงงานควบคุม และ TSIC-ID
1.1 ให้แสดงชื่อนิ ติบุคคล
1.2 ให้แสดงชื่อโรงงานควบคุม (โดยทัว่ ไปชื่อโรงงานควบคุมจะเป็ นชื่อเดียวกับชื่อนิติบุคคล
แต่บางกรณี นิติบุคคลหนึ่งอาจจะดําเนินการหลายแห่ ง ซึ่ งอาจทําให้ชื่อโรงงานต่างจากชื่อ
นิติบุคคลได้)
1.3 หมายเลขประจําโรงงานควบคุม (TSIC-ID) ซึ่ งออกให้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
2
กลุ่มโรงงานควบคุม
ให้ใส่ เครื่ องหมาย � ในช่อง �ตามกลุ่มโรงงานโดยที่
กลุ่มที่ 1 (ขนาดเล็ก) หมายถึง โรงงานควบคุ มที่ ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อติ ดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ ารวมกันน้ อยกว่ า 3,000 กิโลวัตต์ หรื อ 3,530 กิโลโวลต์ แอมแปร์ หรื อโรงงานควบคุมที่
ใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริ มาณ
พลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตํ่ากว่า 60 ล้านเมกะจูลต่อปี
กลุ่มที่ 2 (ขนาดใหญ่) หมายถึง โรงงานควบคุมที่ ใช้เครื่ องวัดไฟฟ้ าหรื อติ ดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ า รวมกัน ตั้ ง แต่ 3,000 กิ โลวั ต ต์ ห รื อ 3,530 กิ โลโวลต์ แอมแปร์ ขึ้ น ไปหรื อ โรงงาน
ควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรื อพลังงานสิ้ นเปลืองอื่นๆ โดย
มีปริ มาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 เมกะจูลต่ อปี ขึน้ ไป
3
ที่อยูโ่ รงงานควบคุม ให้แสดงข้อมูลดังนี้
3.1 ที่อยูข่ องโรงงานควบคุม
3.2 หมายเลขโทรศัพท์
3.3 โทรสาร
3.4 E-mail
4
ที่ต้ งั สํานักงาน ให้แสดงข้อมูลดังนี้
4.1 ที่อยูส่ าํ นักงานของโรงงานควบคุม
4.2 หมายเลขโทรศัพท์
4.3 โทรสาร
4.4 E-mail
5
ประเภทอุตสาหกรรม ให้ระบุประเภทอุตสาหกรรมโดยดูจากหมายเลข TSIC-ID 2 ตัวแรก
ได้แก่ 31 = อาหาร, 32 = สิ่ งทอ, 33 = ไม้, 34 = กระดาษ, 35 = เคมี , 36 = อโลหะ, 37 = โลหะ,
38 = ผลิ ต ภัณ ฑ์ จากโลหะ นอกจากหมายเลขที่ กาํ หนดไว้น้ ี = อื่ น ๆ เป็ นต้น โดยให้ใส่
เครื่ องหมาย � ในช่อง �ตามประเภทอุตสาหกรรม
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6
7

เดือน-ปี ที่เริ่ มดําเนินการผลิตของโรงงาน และจํานวนพนักงาน
เวลาทํางาน กรณี ที่โรงงานมีกระบวนการผลิตหลายอย่างและมีเวลาทางานไม่ตรงกัน ให้ระบุเวลา
ทํางานของกระบวนการผลิตที่เป็ นผลผลิตหลักของโรงงาน
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
8.1 ให้แสดงชื่อ-นามสกุล ของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานทั้งหมดที่ประจําโรงงานควบคุม
8.2 ระบุประเภทของผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานโดยใส่ เครื่ องหมาย � ในช่อง �ตามประเภท
ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
8.3 ระบุเลขทะเบียนซึ่ งออกให้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ได้แก่ ผชร.xxxxx คือ ผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ และ ผอส.xxxxx คือ ผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานอาวุโส

8

ตัวอย่ าง ข้อมูลเบื้องต้น
ข้อมูลเบื�องต้น
ข้อมูลทั�วไป
1 ชื่อนิติบุคคล :

บริษัท เราคนไทย จํากัด

ชื่อโรงงานควบคุม : โรงงาน เราคนไทย จํากัด
TSIC-ID : 31439-0111
2

ระบุกลุ่มโรงงานควบคุม ดังนี้
กลุ่มที� 1 (ขนาดเล็ก) : โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือ
สามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรือโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตํ่ากว่าหกสิบล้านเมกะจูล /ปี
กลุ่มที� 2 (ขนาดใหญ่): โรงงานควบคุมที่ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันตั้งแต่สามพันกิโลวัตต์หรือ
สามพันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปหรือโรงงานควบคุมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอนํ้า หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่หกสิบล้านเมกะจูล /ปีขึ้นไป

3

ที่อยู่โรงงาน
เลขที่ 259 ถนน พญาไท ตําบล วังใหม่
อําเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์: 02-218-6806 โทรสาร: 02-218-6807 อีเมล์: sukjai@raokonthai.com

4

ที่ตั้งสํานักงาน
เลขที่ 259 ถนน พญาไท ตําบล วังใหม่
อําเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์: 02-218-6806 โทรสาร: 02-218-6807 อีเมล์: sukjai@raokonthai.com
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ตัวอย่ าง ข้อมูลเบื้องต้น(ต่อ)
5

6
7

8
ลําดับที่

ประเภทอุตสาหกรรม
หิน กรวด ดิน ทราย
กระดาษ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

อาหาร เครื่ องดื่มและยาสูบ
เคมี
อื่นๆ (ระบุ) .................

สิ่งทอ
อโลหะ

ไม้
โลหะ

โรงงานเริ่ มดําเนินการผลิต เมื่อ …เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500………..
จํานวนพนักงาน
ประจํา 200 คน
ว่าจ้ างภายนอก (Outsource) ……...คน
จํานวน
แผนก /ฝ่ าย
5
เวลาทํางาน
ส่วนสํานักงาน : จํานวนชัว่ โมงทํางาน
8 ชัว่ โมง /วัน
จํานวนวันทํางาน
300 วัน/ปี
รวมจํานวนชัว่ โมงทํางาน
2,400 ชัว่ โมง /ปี
24 ชัว่ โมง /วัน
ส่วนโรงงาน : จํานวนชัว่ โมงทํางาน
จํานวนวันทํางาน
300 วัน/ปี
รวมจํานวนชัว่ โมงทํางาน
7,200 ชัว่ โมง /ปี
สําหรับโรงงานที่ไม่ได้ ดําเนินการผลิตต่อเนื่องตลอดทังปี
้ ระบุระยะเวลาที่ดําเนินการจริ ง
ตังแต่
้ เดือน
…………….. ถึง เดือน …………………… รวมเป็ น ………. เดือน
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน
ชื่อ-นามสกุล

1

นายสุขใจ สบายดี

2

นายบัณฑิต ศึกษา

คุณสมบัติ ***
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานสามัญ
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานสามัญ
ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส

ทะเบียนเลขที่
ผชร . 04321
ผอส . 01234

ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานสามัญ

3

ผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส

***คุณสมบัติผ้ ูรับผิดชอบด้ านพลังงาน
้ งและมีประสบการณ์การทํางานในโรงงานอย่างน้ อยสามปี โดยมีผลงานด้ านการ
ผู้รับผิดชอบด้ าน (ก) เป็ นผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
อนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
พลังงานสามัญ
(ข) เป็ นผู้ได้ รับปริ ญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรื อทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้ านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของ

เจ้ าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้ าของอาคารควบคุม
(ค) เป็ นผู้สําเร็ จการฝึ กอบรมด้ านการอนุรักษ์พลังงานหรื อการฝึ กอบรมที่มีวตั ถุประสงค์คล้ ายคลึงกันที่อธิบดีให้ ความเห็นชอบ
(ง) เป็ นผู้สําเร็ จการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ ความเห็นชอบ
(จ) เป็ นผู้ที่สอบได้ ตามเกณฑ์ที่กําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน ซึง่ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน
ผู้รับผิดชอบด้ าน (ก) เป็ นผู้สําเร็ จการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีให้ ความเห็นชอบ
พลังงานอาวุโส (ข) เป็ นผู้ที่สอบได้ ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน ซึง่ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.1 คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
4.1.1

โครงสร้ างและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน

ให้แสดงผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ โดยผัง
โครงสร้างควรมีรายละเอียดชื่อคณะทํางานฯ ตําแหน่ง รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ เพื่อให้บุคลากร
ได้เข้าใจสายการบังคับบัญชาและบทบาทหน้าที่ที่คณะทํางานแต่ละท่านได้รับมอบ
แผนผังโครงสร้างคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดยอย่างน้อยควรประกอบด้วย
1) ประธานคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ควรมาจากตัวแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีความสามารถใน
ดําเนินการประชุม มีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานและเป็ นที่ยอมรับภายในองค์กร
2) เลขานุการ ควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและดําเนินกิจกรรมด้านพลังงานและควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ด้านพลังงานในองค์กร เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นพลังงานและได้รับการฝึ กอบรมจาก พพ.
3) ทีมงาน ควรมาจากตัวแทนพนักงานแผนกต่างๆ

ตัวอย่ าง แผนผังโครงสร้างคณะทํางาน
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4.1.2 เอกสารแต่ งตั้งคณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ควรประกอบไปด้วยรายละเอียด 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่หนึ่ง คื อ รายชื่ อคณะทํางานฯ พร้อมระบุตาํ แหน่ งใน
คณะทํางานฯ ส่ วนที่สอง คือ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน โดย
จะต้องมี ค วามสอดคล้อ งตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิ ธีการจัด การพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และเอกสารหลักฐานคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานจะต้องมี การลง
นามโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งและต้องแนบสําเนาเอกสารหรื อภาพถ่ายเอกสารการ
แต่ งตั้งคณะทํางานด้านการจัด การพลังงานประกอบในรายงานด้วย ซึ่ งเอกสารหรื อภาพถ่ ายต้องอ่านได้
ชัดเจน
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารคําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.1.3 การเผยแพร่ คณะทํางานด้ านการจัดการพลังงาน
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีกไ็ ด้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การประชุ ม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ อง � พร้อมแนบรู ปถ่ายหรื อ
หลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ ..1.. แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผู้ได้รับ ..100.. คน

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง

ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
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4.2 การประเมินสถานการณ์ จดั การพลังงานเบื้องต้ น
การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้ นของโรงงานควบคุม
โรงงานจะต้องดําเนิ นการประเมินสถานภาพทั้งในระดับหน่ วยงานย่ อยตามโครงสร้ างขององค์ กร และนํา
ข้ อ มู ล ที่ ได้ รับ มาสรุ ป เป็ นผลการประเมิ นสถานภาพในภาพรวมขององค์ กร เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานต่อไป ในกรณี ที่โรงงานควบคุมได้มีการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานตั้งแต่ รอบปี ที่ 2 เป็ นต้ นไป ในขั้นตอนนี้ โรงงานควบคุมจะดําเนินการหรื อไม่ ดาํ เนินการประเมิน
สถานภาพฯใหม่ ก็ได้ แต่หากโรงงานสามารถดําเนินการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร
เป็ นประจําทุกๆปี หรื อดําเนินการเป็ นระยะๆ จะทําให้โรงงานทราบการเปลี่ยนแปลงได้ดีย่งิ ขึ้น
โรงงานสามารถใช้รูปแบบของตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM)
หรื อหากทางโรงงานมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ก็สามารถนํามาใช้ได้
ตารางการประเมิ นการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix: EMM) มี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้
ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กร ในเรื่ องดังนี้
1) นโยบายด้านการจัดการพลังงาน
2) รู ปแบบการจัดองค์กร
3) การกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ
4) ระบบข้อมูลข่าวสาร
5) การประชาสัมพันธ์
6) การลงทุน
ระดับการให้คะแนนสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรแต่ละหัวข้อ จะเริ่ มจาก 0 ถึง 4
คะแนน โดยมีคาํ จํากัดความของคะแนนดังแบบฟอร์มการประเมินการจัดการพลังงานเบื้องต้น
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ระดับ
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0

1

2

3

4

คะแนน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมีขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบจํากัด

ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร

ไม่มีนโยบายที่ ชัดเจน

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของการ

ประชาสัมพันธ์

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน

แจ้งให้พนักงานทราบอย่างไม่เป็น

พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ลงทุนตํ่า

คุ้มทุนเร็ว

ใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและบัญชีการ ไม่มีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ไม่มีการลงทุนใดๆในการปรับปรุง

วิศวกรรม

ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้พลังงาน

ใช้พลังงานเพื่อใช้กันภายในฝ่าย

ระหว่างวิศวกรกับผู้ใช้พลังงาน

มีการสรุปรายงานด้านค่าใช้จ่ายการ

เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ

จากมิเตอร์ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ ครั้งคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มีระยะเวลา

อย่างสมํ่าเสมอ

แจ้งถึงผลการประหยัด

ทํารายงานติดตามประเมินผล โดยดู จัดฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็น

พลังงาน และให้มีการประชาสัมพันธ์ พิจารณาการลงทุน

พลังงานจากมิเตอร์ ให้พนักงานรับทราบโครงการอนุรักษ์ ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลักในการ

ดําเนินงานของการจัดการพลังงาน

พิจารณาถึงความสําคัญของโครงการ

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด โดย

การลงทุน

ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ แต่ไม่มีการ

แจ้งผลการใช้

และควบคุมการใช้งบประมาณ

(พนักงาน)

มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการ

ผู้ดําเนินการ

ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่สาย

งานบังคับบัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็น

ไม่มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน โดย มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงาน

หัวหน้าฝ่ายต่างๆ

การพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย

โดยตรงต่อคณะกรรมการจัด

ช่องทางหลักในการดําเนินงาน

ทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอ

คราวจากฝ่ายบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน

นโยบายของบริษัท

กําหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม

ระบบข้อมูลข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และทีมงาน ติดตามผล หาข้อผิดพลาดประเมินผล ประหยัดพลังงาน และผลการ

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเป็น

ส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารกําหนด

ฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของ

มีการประสานงานระหว่าง

การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ

มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานรายงาน

มีการจัดองค์กรและเป็นโครงสร้าง

การจัดองค์กร

มีนโยบายการจัดการพลังงานจาก

นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง แบบฟอร์มการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นขององค์กร (EMM)

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

สําหรับการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวม จะได้จากการนําข้อมูลผลการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานในระดับหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างมาคํานวณหาค่าเฉลี่ยเป็ นผลการประเมิน
ในภาพรวมของโรงงาน
ตัวอย่ าง ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมขององค์กร

หมายเหตุ ข้อมูลการประเมิ นสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้ องต้นประเมิ นจาก 5 แผนก ของจํานวน
ทั้งหมด 5 แผนก หรื อบุคลากรจํานวน 70 คน จากทั้งหมด 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.3

นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน

4.3.1 เอกสารนโยบายการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ ใส่ เอกสารที่ เป็ นประกาศของนโยบายอนุ รั ก ษ์พ ลังงาน โดยจะต้อ งมี เนื้ อ หาที่ ค วามสอดคล้อ งตาม
ข้อกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุ ม พ.ศ. 2552 พร้ อมลงนามโดยเจ้าของโรงงานควบคุ มหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง และต้องแนบ
สําเนาเอกสารหรื อภาพถ่ายเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ชดั เจนประกอบในรายงานด้วย
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศ

เรื่ องนโยบายการจัดการพลังงาน

บริ ษทั เราคนไทย จํากัด ได้ดาํ เนิ นกิจการผลิ ตสับปะรดกระป๋ อง เพื่อจําหน่ ายภายในประเทศและต่างประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เนื่ องจากในภาวะปั จจุบนั ประเทศชาติ กาํ ลังประสบปั ญหาด้านพลังงาน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ มีความสําคัญ
และมีผลกระทบต่อการดํารงชี วิตของพนักงานและเศรษฐกิ จของชาติเป็ นอย่างมาก ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนิ นการนํา
ระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริ ษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ บริ ษทั เล็งเห็ นว่า การอนุ รักษ์พลังงานคือสิ่ ง
สําคัญ และเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งร่ วมมือกันดําเนิ นการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่ องและให้คงอยูต่ ่อไป
ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายอนุ รักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนิ นงานด้านการจัดการพลังงาน
และเพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้การอนุ รักษ์พลังงานเป็ น
ส่วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริ ษทั จะดําเนิ นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสมกับ
ธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดี
3. บริ ษทั จะกําหนดแผนและเป้ าหมายอนุ รักษ์พลังงานในแต่ล ะปี มี ป ริ ม าณพลังงานที่ ใช้ล ดลงร้ อยละ 2 และ
สื่ อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4. บริ ษทั ถือว่าการอนุ รักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุก
ระดับที่จะให้ความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิตามมาตรการที่กาํ หนด ติดตามตรวจสอบ รายงานต่อคณะทํางานด้าน
การจัดการพลังงาน
5. บริ ษทั จะให้การสนับ สนุ นที่ จาํ เป็ นรวมถึ งทรั พยากรด้านบุค ลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทํางาน การ
ฝึ กอบรม และการมีส่วนร่ วมในการนําเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผูบ้ ริ หารและคณะทํางานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุ ง เป้ าหมาย และการดําเนิ นงานด้าน
พลังงานทุกปี
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

(นางสาวปรารถนา หวังดี)
ตําแหน่ง ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
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4.3.2 การเผยแพร่ นโยบายด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีกไ็ ด้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง � พร้อมแนบรู ป
ถ่ายหรื อหลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ ..1.. แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผู้ได้รับ ..100.. คน

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง

ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์

4-15

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
โรงงานจะต้องดําเนิ นการประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงานโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน
ต่างๆ ข้อมูลการผลิต และข้อมูลเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่สาํ คัญ โดยจะต้องมี การแสดงข้อมูลดังกล่าวในส่ วน
ภาคผนวก (ภาคผนวก ก – ซ) พร้อมทั้งแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวภายในเล่มรายงานให้ครบถ้วน
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม แบ่งเป็ น 3 ระดับคือ
1) การประเมินระดับองค์กร
2) การประเมินระดับผลิตภัณฑ์/การบริ การ
3) การประเมินระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์
4.4.1

การประเมินระดับองค์ กร

4.4.1.1 เปรียบเทียบข้ อมูลการใช้ พลังงาน
1) แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานทั้งส่ วนไฟฟ้ าและความร้อน ระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา
กับรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
kWh

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000

ปี 2560

500,000

ปี 2561

400,000
300,000
200,000
100,000
-

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.
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ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานความร้อน
MJ
12,000,000

10,000,000

8,000,000

ปี 2560

6,000,000

ปี 2561
4,000,000

2,000,000

-

ม.ค.

ก.พ.

มี . ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ . ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2) แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา
กับ รอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบการใช้เชื้อเพลิงผลิตการกระแสไฟฟ้า
MJ
10000

9500

9000

ปี 2560
8500

ปี 2561

8000

7500

7000

ม.ค.

ก.พ.

มี . ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ . ย.

ก.ค.
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ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

3) แสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานระหว่างรอบปี ที่ผา่ นมา กับรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

ปี 2560

2,000,000

ปี 2561

1,000,000

อื�น
ๆ

อัด
อา
กา
ศ

ิต
กา
รผ
ล

ท

ําค
วา
มเ

ย็น

*
าน
าก
าศ
สํา
นัก
ง

ปร

ับอ

แส

งส

ว่า
ง

-

ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานความร้อน
100,000,000
80,000,000

ปี 2560

60,000,000

ปี 2561

40,000,000
20,000,000
-

ผลิตไอนํ�า

ผลิตนํ�ามันร้อน
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4) แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลสัดส่ วนการใช้พลังงานระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานความร้อน
ของรอบปี ที่ผา่ นมา และรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการใช้พลังงานระหว่างไฟฟ้ากับความร้อน
ปี 2560

ไฟฟ้า
25%

ปี 2561

ไฟฟ้า
25%

ความร้อน
75%

ความร้อน
75%

4.4.1.2 เปรียบเทียบค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะต่ อหน่ วยผลผลิตกับค่ าเป้ าหมายของโรงงาน หรื อเปรียบเทียบ
กับค่ าการใช้ พลังงานจําเพาะของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
กรณี เปรี ยบเที ยบกับค่ าเป้ าหมายของโรงงานเอง ค่ าเป้ าหมายจะคํานวณจากตัวเลขเป้ าหมายการอนุ รักษ์
พลังงานของโรงงานที่กาํ หนดไว้ ตัวอย่างเช่น ในรอบปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560) โรงงานมีค่าการใช้พลังงาน
จํา เพาะต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต (Specific Energy Consumption; SEC) เท่ า กั บ 2,766.12 MJ/ตั น และโรงงาน
ตั้งเป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงานในปี พ.ศ. 2561 ว่าจะลดค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่ วยผลผลิต (SEC)
ลงจากเดิม 2% ดังนั้นค่าเป้าหมายของโรงงานคือ 2,766.12(MJ/ตัน) x 98% = 2,710.80 MJ/ตัน
สําหรับกรณี เปรี ยบเที ยบค่าการใช้พลังงานจําเพาะกับโรงงานอื่นที่ เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โรงงาน
สามารถนําข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Feedback Report) ที่ ได้รับจาก พพ. จากปี ที่ ผ่านมา
ใช้ได้เช่นกัน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิตกับค่าเป้าหมายของโรงงาน

ตัวอย่ าง กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิตกับค่าเป้าหมายของ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
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4.4.2

การประเมินระดับผลิตภัณฑ์

4.4.2.1 กระบวนการผลิต
ให้แสดงแผนผังกระบวนการผลิตและคําอธิ บายกระบวนการผลิตโดยย่อ และควรมีการประเมินสัดส่ วนการ
ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และความร้อน) ในแต่ละขั้นตอนเทียบกับปริ มาณการใช้พลังงานทั้งหมดได้ เพื่อให้ทราบ
ว่าขั้น ตอนหรื ออุ ปกรณ์ ใดที่ มีนัยสําคัญ ต่ อการใช้พ ลังงานในกระบวนการผลิ ต และโรงงานสามารถใช้
กําหนดหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานต่อไปได้
ตัวอย่ าง แผนผังกระบวนการผลิต และคําอธิ บายโดยสังเขป
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.4.2.2 ข้ อมูลการใช้ ไฟฟ้ าและเชื้อเพลิงต่ อหน่ วยผลผลิต
ให้ระบุปริ มาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี ที่ผา่ นมาและรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุปริ มาณผลผลิตหลักในรอบปี ที่ผา่ นมา
ช่อง (2) ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยกิโลวัตต์ –ชัว่ โมงในในรอบปี ที่ผา่ นมา กรณี โรงงานมี
ผลผลิตมากกว่า 1 ชนิ ดปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้รวมกันจะต้องไม่เกิ นปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ารวมของโรงงาน
ช่อง (3) ให้ระบุปริ มาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูลในรอบปี ที่ผ่านมา กรณี โรงงานมีผลผลิต
มากกว่า 1 ชนิ ด ปริ มาณพลังงานความร้ อนที่ ใช้รวมกันจะต้องไม่ เกิ นปริ มาณการใช้พ ลังงาน
ความร้อนรวมของโรงงาน
ช่อง (4) ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ช่อง (5) ให้ระบุปริ มาณผลผลิตหลักในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่อง (6) ให้ระบุ ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ ในหน่ วยกิ โลวัต ต์-ชั่วโมงในรอบปี ที่ จดั ทํารายงาน กรณี
โรงงานมีผลผลิตมากกว่า 1 ชนิ ดปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้รวมกันจะต้องไม่เกินปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ารวมของโรงงาน
ช่อง (7) ให้ระบุปริ มาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูลในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน กรณี โรงงานมี
ผลผลิ ต มากกว่า 1 ชนิ ด ปริ มาณพลังงานความร้ อนที่ ใช้รวมกันจะต้องไม่ เกิ น ปริ มาณการใช้
พลังงานความร้อนรวมของโรงงานช่อง
ช่อง (8) ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
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ตัวอย่ าง ปริ มาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตของ สัปปะรดกระป๋ อง ในรอบปี 2560 และ 2561

*หมายเหตุ กรณีโรงงานมีผลผลิตมากกว่ า 1 ชนิด ให้ เพิม่ ตารางตามจํานวนผลผลิต

ตัวอย่ าง กราฟแสดงค่าใช้พลังงานจําเพาะต่อหน่วยผลผลิต
ปี 2561

ปี 2560

3,000.0

(MJ/ตัน)

ค่าการใช้พลังงานจําเพาะต่อผลผลิต (SEC)

3,500.0

2,500.0

2,000.0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ างการคํานวณ โรงงานมี การผลิ ตสับปะรดกระป๋ อง ซึ่ งมี ผลผลิตในรอบเดื อนมกราคม 2560 เท่ ากับ
4,696.51 ตัน โดยในเดือนดังกล่าวโรงงานมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 846,000 kWh และปริ มาณ
ความร้อนที่ใช้เท่ากับ 9,497,869.60 MJ
ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) สามารถคํานวณได้ดงั นี้
= (ปริ มาณพลังงานไฟฟ้า (kWh) x 3.6) + ปริ มาณพลังงานความร้อน (MJ)
ปริ มาณผลผลิต (หน่วย)
= (846,000 kWh x 3.6) + 9,497,869.60 MJ
4,696.51 ตัน
= 2,670.80 MJ/ตัน

4.4.3

การประเมินระดับเครื่ องจักร/อุปกรณ์

4.4.3.1 ข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่มนี ัยสํ าคัญในเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ให้บนั ทึกรายละเอียดรอบปี ที่จดั ทํารายงานดังนี้
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้งานในระบบนั้นๆ
ช่อง (3) ให้ระบุขนาดพิกดั ของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ
(Name plate) บนตัวเครื่ อง
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (5) ให้ระบุอายุการใช้งานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (6) ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงการเดินเครื่ องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่อง (7) ให้ระบุปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน โดยค่า
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ยอ่ ยที่ติดตั้งในแต่ละระบบหรื อ
เครื่ องจักร (ถ้ามี) หรื อได้จากการประเมินจากขนาดพิกดั ของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้หรื อได้
จากการตรวจวัด
ตัวอย่ างการคํานวณ Air Compressor ซึ่ งมีขนาดพิกดั 75 kW มีชวั่ โมงการใช้งานเฉลี่ยเท่ากับ
3,600 ชัว่ โมง/ปี และมีเปอร์เซ็นต์การทํางาน (Load Factor) เฉลี่ยเท่ากับ
80% จึงคิดเป็ นปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ
(75 kW) x (3,600 ชัว่ โมง/ปี ) x (80%) / 100 = 216,000 kWh/ปี
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ช่อง (8) ให้ระบุสดั ส่ วนการใช้พลังงานในระบบ คิดจากการใช้พลังงานที่อุปกรณ์น้ นั ๆ หารด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าของทั้งปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ างการคํานวณ Air Compressor ซึ่ งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ า 216,000 kWh/ปี และในปี 2560
ทางโรงงานมี การใช้พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมด 7,884,000 kWh/ปี ดังนั้น Air
Compressor จึ ง คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นการใช้ พ ลัง งานในระบบไฟฟ้ า เท่ า กั บ
(216,000 kWh/ปี ) / (7,884,000 kWh/ปี ) x (100%) = 2.74%
ช่อง (9) ค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะ แบ่งออกเป็ น 4 ช่องย่อย คือ
1) ช่ องระบุ ค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ ตามค่ าพิ กัดโดยดู จาก
คู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตวั เครื่ อง
2) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
3) ช่ องระบุค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์จากการใช้งานจริ ง โดย
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการประเมินหรื อจากการตรวจวัด
4) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ช่อง(10) ช่ องหมายเหตุ ซึ่ งโรงงานสามารถบัน ทึ กค่ าปริ มาณการสู ญ เสี ย พลังงานของเครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์

ตัวอย่ าง แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนยั สําคัญของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2561
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.4.3.2 ข้ อมูลการใช้ พลังงานความร้ อนที่มนี ัยสํ าคัญในเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ให้บนั ทึกรายละเอียดปี ที่จดั ทํารายงานดังนี้
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบนั้นๆ
ช่อง (3) ให้ระบุขนาดพิกดั ของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ
(Name plate) บนตัวเครื่ อง
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (5) ให้ระบุอายุการใช้งานของเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (6) ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงการเดินเครื่ องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ช่อง (7) ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่ องจักร/อุปกรณ์
ช่อง (8) ให้ระบุปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนในเครื่ องจักร/อุปกรณ์ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน โดยค่า
ปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนอาจได้จากการคํานวณจากปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้คูณด้วยค่าความ
ร้อนเฉลี่ยจําเพาะตํ่า (Lower Heating Value) ซึ่ งสามารถอ้างอิงข้อมูลจากผูจ้ าํ หน่ายเชื้อเพลิง หรื อ
ในกรณี ที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ให้อา้ งอิงค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานกําหนดไว้
ช่อง (9) ให้ระบุสดั ส่ วนการใช้พลังงานในระบบ คิดจากการใช้พลังงานที่อุปกรณ์น้ นั ๆ หารด้วยพลังงาน
ความร้อนของทั้งปี ที่จดั ทํารายงาน
ตัวอย่ างการคํานวณ หม้อไอนํ้าซึ่ งมีการใช้พลังงานความร้อน 59,091,143 MJ/ปี และในปี 2561
โรงงานมี การใช้พ ลังงานความร้ อนทั้งหมด 78,788,191.25 MJ/ปี ดังนั้น
หม้อไอนํ้าจึงคิดเป็ นสัดส่ วนการใช้พลังงานในระบบความร้อน 75%
ช่อง(10) ค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะ แบ่งออกเป็ น 4 ช่องย่อย คือ
1) ช่องระบุค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ตามค่าพิกดั โดยดูจาก
คู่มือ (Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตวั เครื่ อง
2) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
3) ช่องระบุค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์จากการใช้งานจริ ง โดย
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการประเมินหรื อจากการตรวจวัด
4) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของค่าประสิ ทธิ ภาพหรื อสมรรถนะของเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ช่อง(11) ช่องหมายเหตุ ซึ่ งโรงงานสามารถบันทึกค่าปริ มาณการสู ญเสี ยพลังงานของเครื่ องจักรหรื อ
อุปกรณ์
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ตัวอย่ าง แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนยั สําคัญของเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2561

4.5

4.5.1

การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน แผนการฝึ กอบรม และแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์ พลังงาน
การกําหนดเป้ าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน

4.5.1.1 กําหนดค่ าเป้ าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
โดยกําหนดเป็ นร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิมหรื อกําหนดเป็ นระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ
หน่วยผลผลิต โดยใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง � ตามวิธีที่เลือกลงในตารางพร้อมทั้งระบุค่าเป้าหมายที่ต้ งั ไว้
ตัวอย่ าง การกําหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
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4.5.1.2 กําหนดมาตรการและเป้ าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุมาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนิ นการ
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (3) เป้าหมายการประหยัด แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง คือ
1) ช่ องไฟฟ้ า (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
ช่องกิโลวัตต์ ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ดที่ลดลงได้
ช่องกิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี จากการดําเนิน
มาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วิเคราะห์ไว้
ช่องบาท/ปี ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดย
คํานวณได้จากผลคูณของปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) กับ
อัตราค่ าไฟฟ้ าเฉลีย่ ของรอบปี ที่ผ่านมา (บาท/กิโลวัตต์ -ชั่วโมง)
2) ช่ องเชื้อเพลิง (สําหรับมาตรการด้านความร้อน) แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้
ช่องปริ มาณ ให้ระบุปริ มาณของเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี จากการดําเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ กรณี มีหลายชนิดเชื้อเพลิงให้ระบุหน่วยให้ชดั เจน
ช่องบาท/ปี ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดย
คํานวณได้จากผลคูณของปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ (หน่วย/ปี ) กับอัตราค่ าเชื้อเพลิง
เฉลีย่ ของรอบปี ที่ผ่านมา (บาท/หน่ วย)
ช่อง (4) ให้ระบุร้อยละผลประหยัดของปริ มาณพลังงานไฟฟ้าหรื อความร้อน และผลประหยัดรวมทั้งหมด
โดยเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ พลังงานรวมทั้งหมด (ไฟฟ้ า+ความร้ อน) ของปี ที่ผ่านมา
ช่อง (5) ให้ระบุจาํ นวนเงินลงทุนที่ใช้ในการดําเนินการแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (6) ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินการแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ตัวอย่ าง มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน
(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

เป้าหมายการประหยัด
ลําดับที่

มาตรการ

ไฟฟ้า

ร้อยละผล เงินลงทุน ระยะเวลา
ประหยัด
(บาท) คืนทุน (ปี)

เชื้อเพลิง

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

-

12,798.00

37,272

ชนิด ปริมาณ/ปี

หน่วย

บาท/ปี

-

-

-

0.03

-

-

-

-

0.03

-

ด้านไฟฟ้า
1

ลดการรั่วไหลของอากาศอัด

-

12,798.00 37,272.15

-

ด้านความร้อน
1

หุ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อลดการสูญเสียความร้อน

-

รวม
รวมทั้งหมด

-

-

-

-

12,798.00 37,272.15

NG

297.31

MMBTU 97,826.88

0.23 10,155.00

297.31 MMBTU 97,826.88

0.23

10,155.00

297.31 MMBTU 97,826.88

0.26 10,155.00

หมายเหตุ: 1. %ประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา
2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย .............2.91............ บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ปี( ปี2554)
2560)
ล้านบีหทน่ียวู ย)((ปีปี 2560
3. อัตราค่าเชื้อเพลิง ..........329.04........... บาท/(ระบุ
2554) )

4.5.1.3 แผนอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนิ นการ
ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้อธิ บายวัตถุประสงค์ของมาตรการแบบง่าย ๆ
ระยะเวลา แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องเริ่ มต้น ให้ระบุ เดือน ปี ที่จะเริ่ มต้นดําเนินมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
2) ช่องสิ้ นสุ ด ให้ระบุ เดือน ปี ที่คาดว่าจะสิ้ นสุ ดการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (5) ให้ระบุจาํ นวนเงินลงทุนสําหรับการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (6) ให้ระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ตัวอย่ าง แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
(1)
ลําดับที�

(2)
มาตรการ

(3)

(4)

(5)

(6)

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เริ�มต้น
สิ�นสุด
(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)

เงินลงทุน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน 2555
2555
2561 เมษายน 2561

-

นายสุขใจ รักประเทศไทย

(3)

(4)

(5)

(6)

ระยะเวลา
สิ�นสุด
เริ�มต้น
(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)

เงินลงทุน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2561
สิงหาคม 2561
2555 สิงหาคม 2555

10,155

นายสมหมาย ใจดี

ลดการสูญเสียและ
1

ลดการรั�วไหลของอากาศอัด

ซ่อมบํารุงอย่าง
สมํ�าเสมอ

ตัวอย่ าง แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
(1)

(2)

ลําดับที�

มาตรการ

วัตถุประสงค์

1

หุ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อ
ลดการสูญเสียความร้อน

ลดการสูญเสีย
ความร้อน
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4.5.1.4 รายละเอียดมาตรการ
ให้แสดงรายละเอียดในการดําเนิ นการในแต่ละมาตรการตามลําดับที่ ระบุไว้ในแผน โดยแสดงรายละเอียด
ดังนี้รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
ข้อที่
ข้อที่ (1)
ข้อที่ (2)
ข้อที่ (3)
ข้อที่ (4)
ข้อที่ (5)
ข้อที่ (6)
ข้อที่ (7)
ข้อที่ (8)

ข้อที่ (9)
ข้อที่ (10)
ข้อที่ (11)
ข้อที่ (12)
ข้อที่ (13)
ข้อที่ (14)
ข้อที่ (15)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าที่ดาํ เนินการ
ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
ให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผูร้ ับผิดชอบของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุจาํ นวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุชื่อของสถานที่ต้ งั ของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุสาเหตุหรื อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ ง
ให้ระบุ เป้ าหมายเชิ งปริ มาณของผลประหยัด ซึ่ งอาจอยู่ในรู ปของพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที่ ลดลงได้
(กิ โลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ประหยัดได้ต่อปี (กิ โลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่ า
ของผลประหยัด ที่ เกิ ด ขึ้ น (บาท/ปี ) ซึ่ งคํานวณได้จากส่ วนต่ างของตัว เลขจากระดับ การใช้
พลังงานอ้างอิ งก่อนการปรับปรุ ง (ข้อที่ 9) และระดับการใช้พลังงานอ้างอิ งหลังการปรับปรุ ง
(ข้อที่ 10) โดยจากตัวอย่า งมาตรการลดการรั่ วไหลของอากาศอัด ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า ที่
ประหยัด ได้ต่ อ ปี (กิ โ ลวัต ต์-ชั่วโมง/ปี ) คํานวณได้จาก 85,428.00 – 72,630.00 = 12,798.00
kWh/ปี เป็ นต้น
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง
ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุรายละเอียดในการดําเนิ นการปรับปรุ ง
ให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารตรวจสอบผลการประหยัด หลัง การปรั บ ปรุ ง เช่ น การติ ด ตั้งมิ เตอร์ เพื่ อ วัด
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ให้แสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน
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ตัวอย่ าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลําดับที:่ 1
ชื่อมาตรการ: ลดการรั่วไหลของอากาศอัด
ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายสุขใจ รักประเทศไทย
ตําแหน่ง ช่างซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: เครื่องอัดอากาศ
จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
1 เครื่อง
สถานที่ปรับปรุง: ที่ตั้งเครื่องปรับอากาศ
สาเหตุการปรับปรุง: เครื่องอัดอากาศเป็นแบบสกรูมีการทํางานในช่วง Onload นานมาก ไม่พบการตัดการทํางาน
มาเป็นช่วง Unload จึงทําการทดสอบการรั่วไหลของระบบอากาศอัด ตามระบบท่อที่จ่ายไปตามพื้นที่โรงงานต่างๆ
ในส่วนการผลิต ซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลถึง16%
กิโลวัตต์

8)
9)
10)
11)
12)
13)

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

เป้าหมายเชิงปริมาณ
12,798.00
37,272.15
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
73.50
85,428.00
248,795.56
ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
73.50
27,630.00
211,523.40
72,630.00
เงินลงทุนทั้งหมด
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
ปี
รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง: ทําการตรวจสอบระบบในวันที่ไม่มีการทํางาน เปิดวาล์วลมเข้าท่อทั้งระบบ
แล้วเดินเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว จากนั้นรอจนลมเต็มถังเครื่องอัดอากาศจะเดินช่วงUnload ให้

เริ่มจับเวลาจนกระทั่งเครื่องอัดอากาศเดินช่วงOnload อีกครั้งให้ถือว่าเป็น 1 ช่วงเวลา แล้วดําเนินการจับต่อเนื่อง
ไปเรื่อยๆ จนได้ข้อมูลประมาณ6 รอบการทํางานของเครื่อง นําข้อมูลมาประเมินเปอร์เซนต์การรั่วไหลของระบบ
โดยตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในการทดสอบมาประกอบการคํานวณ เมื่อทดสอบเสร็จแล้ว
ทําการเดินสํารวจจุดรั่วไหลในพื้นที่ทํางานจริง โดยการฟังเสียงหรือนํ้าสบู่ จากนั้นก็ทําาเครื่องหมายเพื่อรอการซ่อม
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
หลังจากการซ่อมจุดรั่วไหลทั้งหมดแล้ว ทําการทดสอบลักษณะเดียวกันในข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสังเกตเปอร์เซนต์
การรั่วไหลที่ลดลง นั้นแสดงถึงการลดการสูญเสียอากาศอัดของระบบได้ จะทําให้การทํางานของเครื่องอัดอากาศ
มีภาระการทํางานลดลงนั่นเอง ไม่มีการลงทุนเพราะถือว่าเป็นการซ่อมบํารุงเครื่องจักรอยู่แล้ว
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ
อยู่หน้าถัดไป
………………………………… …………………………………
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สําหรับมาตรการด้านความร้อน)
ข้อที่
ข้อที่ (1)
ข้อที่ (2)
ข้อที่ (3)
ข้อที่ (4)
ข้อที่ (5)
ข้อที่ (6)
ข้อที่ (7)
ข้อที่ (8)

ข้อที่ (9)
ข้อที่ (10)
ข้อที่ (11)
ข้อที่ (12)
ข้อที่ (13)
ข้อที่ (14)
ข้อที่ (15)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนที่ดาํ เนินการ
ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
ให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผูร้ ับผิดชอบของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุจาํ นวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุชื่อของสถานที่ต้ งั ของอุปกรณ์ที่ดาํ เนินการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ให้ระบุสาเหตุหรื อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุ ง
ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด ในรู ปของปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี
(หน่วย/ปี ) ปริ มาณพลังงานความร้อนประหยัดได้ต่อปี (เมกะจูล/ปี ) และมูลค่าของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี ) ซึ่ งคํานวณได้จากส่ วนต่างของตัวเลขจากระดับการใช้พลังงาน
อ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง (ข้อที่ 9) และระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง (ข้อที่ 10)
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุ ง
ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ของแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุ ง
ให้ ร ะบุ วิ ธี ก ารตรวจสอบผลการประหยัด หลังการปรั บ ปรุ ง เช่ น การติ ด ตั้ง มิ เตอร์ เพื่ อ วัด
ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ให้แสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน

4-34

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

ตัวอย่ าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงานความร้อน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(สําหรับมาตรการด้านความร้อน)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลําดับที:่ 2
ชื่อมาตรการ: หุ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อลดการสูญเสียความร้อน
ผู้รับผิดชอบมาตรการ: นายสมหมายใจดี
อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ท่อส่งจ่ายไอนํ้า
จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง:
11.4 ตารางเมตร
สถานที่ปรับปรุง: ส่วนการผลิต
สาเหตุการปรับปรุง: ลดการสูญเสียความร้อน

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ
9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง
10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง
11) เงินลงทุนทั้งหมด
12) ระยะเวลาคืนทุน

หน่วย/ปี
297.31
97,147.23
96,849.92

ตําแหน่ง ช่างซ่อมบํารุง

เมกะจูล/ปี
313,662.05
102,490,327.65
102,176,665.60

บาท/ปี
97,826.88
31,965,324.56
31,867,497.68

10,155
0.1

บาท
ปี

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง: ดําเนินการหุ้มฉนวนใหม่ในส่วนที่ชํารุดหรือไม่มีฉนวนหุ้มของท่อ
จ่ายไอนํ้าในบริเวณการผลิต โดยซื้อฉนวนสําเร็จรูปชนิดใยแก้วที่เป็นลักษณะท่อสวมแล้วพันด้วยเทปกาว
สามารถทําได้ง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูง จากการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิวท่อไอนํ้าก่อนหุ้มได้เท่ากับ127 OC
หลังจากหุ้มฉนวนแล้วอุณหภูมิที่ผิวฉนวนลดลงเหลือประมาณ50 OC สามารถลดการสูญเสียความร้อนที่ผิวท่อ
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง
ทําการตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวท่อไอนํ้าก่อนและหลังหุ้มฉนวน พร้อมทั้งวัดความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อที่ดําเนินการหุ้มฉนวน เพื่อคํานวณพื้นที่ที่สญเสียความร้อน จากนั้นนําข้อมูลมาคํานวณผลประหยัด
15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ
อยู่หน้าถัดไป
..............................................................................................................................................................................
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4.5.2

การฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน

4.5.2.1 แผนการฝึ กอบรม
ให้ระบุแผนการฝึ กอบรมประจําปี (ม.ค.-ธ.ค.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)
ช่อง (5)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของแผนการฝึ กอบรมภายในปี ที่จดั ทํารายงาน
ให้ระบุชื่อของหลักสู ตรการฝึ กอบรมตามแผน ที่กาํ หนดขึ้น
ให้ระบุกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นเป้ าหมายของหลักสู ตรที่จดั ขึ้น
ให้ระบุเดือนที่จะดําเนินการฝึ กอบรม
ให้ระบุชื่อของผูร้ ับผิดชอบที่ทาํ หน้าที่จดั การฝึ กอบรม

ตัวอย่ าง แผนการฝึ กอบรม ปี 2561
(1)

(2)

(3)

(4)

กลุ่ม

เดือน

ลําดับที่

หลักสูหลั
ตรก/กิสูจตกรรม
ร

1

การอบรมเรื่อง
"ข้อกําหนดระบบการจัดการพลังงาน"

2

การอบรมเรื่อง
ตัวแทนพนักงานภายในโรงงาน
"การประหยัดพลังงานง่ายๆด้วยมือเรา"

ผู้เข้าอบรม

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

คณะทํางานการจัดการพลังงาน







เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

(5)
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผู้ได้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระดับของผู้ได้รับ…….
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พ.ย.

ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
นายวีระ แข็งขัน



อื่นๆ (ระบุ) ……………..

ต.ค.



นายวีระ แข็งขัน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.5.2.2 แผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ให้ระบุแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานประจําปี (ม.ค.-ธ.ค.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)
ช่อง (5)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่ของแผนกิจกรรมภายในปี ที่จดั ทํารายงาน
ให้ระบุชื่อของกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานตามแผนฯ ที่กาํ หนดขึ้น
ให้ระบุกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมที่เป็ นเป้ าหมายของกิจกรรมที่จดั ขึ้น
ให้ระบุเดือนที่จะดําเนินกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ให้ระบุชื่อของผูร้ ับผิดชอบที่ทาํ หน้าที่จดั กิจกรรม

ตัวอย่ าง แผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561
(1)

(2)

ลําดับที่

หลักกิสูจตกรรม
ร /กิจกรรม

31

กิจกรรม
"ประกวดคําขวัญการอนุรักษ์พลังงาน"

42

(3)

(4)

กลุ่ม

เดือน

ผู้เข้าอบรม

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

พนักงานภายในโรงงานทุกคน

กิจกรรม
"สัปดาห์
กิจกรรม
พนักงานภายในโรงงานทุกคน
“สัปดาห์
การอนุ
ลังงาน”
การอนุ
รักษ์รพักษ์ลังพงาน"

(5)
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

นายวีระ แข็งขัน








ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผู้ได้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..
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ผู้รับผิดชอบ



นายวีระ แข็งขัน

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษ์ พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้ าหมายและ
แผนอนุรักษ์ พลังงาน
4.6.1

ผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน

4.6.1.1 สรุ ปผลการตรวจสอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการตรวจสอบ
ช่อง (2) ให้ใส่ ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาํ เนินการตรวจสอบ
ช่อง (3) ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง �ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่มาตรการได้ถูกดําเนินการเสร็ จแล้ว
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนินการ กรณี ที่มาตรการไม่ได้ถูกดําเนิ นการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน และต้องระบุ
สาเหตุที่ไม่ดาํ เนินการ
3) ช่ องล่าช้า กรณี ที่มาตรการได้ถูกดําเนิ นการแต่ ไม่เป็ นไปตามแผนที่ ได้วางไว้ และต้องระบุ
สาเหตุที่ล่าช้า
ช่อง (4) ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง สรุ ปผลการตรวจสอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
(1)
ลําดับที่

(2)
มาตรการ

(3)
สถานภาพการดําเนินการ
ดําเนินการตามแผน

1

2

ลดการรั่วไหลของอากาศอัด

หุ้มฉนวนท่อไอนํ้า เพื่อลดการ
สูญเสียความร้อน

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก..................................
........................................................................
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
........................................................................
ดําเนินการตามแผน
ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก นําเสนอไม่ทันรอบ
งบประมาณประจําปี
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
........................................................................
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(4)
หมายเหตุ

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

4.6.1.2 สรุ ปผลการตรวจสอบการปฏิบัตติ ามเป้ าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่ อง �เป้ าหมายการอนุ รักษ์พลังงานตามที่ ทางโรงงานได้กาํ หนดไว้
ได้แก่ ร้อยละที่ลดลงของปริ มาณพลังงานที่ใช้เดิม หรื อระดับค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต
(SEC) สําหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ช่อง (2) ให้ระบุตวั เลขเป้ าหมายการอนุรักษ์พลังงานที่ทางโรงงานได้ต้ งั เป้ าหมายไว้โดยอ้างอิงตัวเลขจาก
ขั้นตอนของการกําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน (ขั้นตอนที่ 5)
ช่อง (3) ให้แสดงตัวเลขผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งจากการดําเนิ นมาตรการอนุ รักษ์พลังงานต่างๆ โดยหาก
กําหนดในรู ปแบบร้อยละของปริ มาณพลังงานที่ลดลงให้ คิดเทียบเป็ นร้ อยละของปริ มาณการใช้
พลังงานรวม (ไฟฟ้ า+ความร้ อน) ในปี ที่ผ่านมาเช่ นเดียวกับขั้นตอนที่ 5
ตัวอย่ าง สรุ ปผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

4.6.1.3 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
1) ให้ระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ า โดยเรี ยงลําดับ
ตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
คําอธิ บาย
• ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
• ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการด้านไฟฟ้า
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

• ให้ระบุจาํ นวนมาตรการด้านไฟฟ้าทั้งหมดที่มีอยูใ่ นแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
• ระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ระยะเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่ อ งตามแผนดําเนิ นการ ให้ระบุ วัน เดื อน ปี ของช่ วงเวลาตามแผนอนุ รั กษ์พ ลังงาน เช่ น
เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดาํ เนิ นมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริ ง เช่น
เมษายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 หรื อ กรณี ที่ยงั ดําเนิ นการไม่แล้วเสร็ จให้ระบุช่วงเวลาที่คาดว่า
จะแล้วเสร็ จ
ช่อง (2) ให้ระบุสถานภาพดําเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ดําเนินการสําเร็ จแล้ว หรื อใน
กรณี ที่ยงั ดําเนินการไม่แล้วเสร็ จ อาจจะระบุในรู ปของร้อยละผลดําเนินการ หรื ออยูใ่ นรู ปของ
คําอธิ บาย เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จแล้วอยูร่ ะหว่างการทดสอบเดินเครื่ อง
ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้
2) ช่องลงทุนจริ ง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริ ง หลังจากได้ดาํ เนินมาตรการนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ช่อง (4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามเป้าหมาย ให้ระบุเป้ าหมายเชิ งปริ มาณของผลประหยัด ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปของพลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดที่ ลดลงได้ (กิ โลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ คาดว่าจะประหยัดได้ต่อปี (กิ โลวัตต์ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี ) ซึ่ งได้คาํ นวณไว้แล้วในตารางที่ 5.1
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุปริ มาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังดําเนิ นการซึ่ งอาจอยู่ใน
รู ปของพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ที่ ลดลงได้ (กิ โลวัตต์) หรื อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ ป ระหยัด ได้ต่อปี
(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง (บาท/ปี ) ซึ่ งคิดจากค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย
ในรอบปี ปัจจุบนั คือ ปี 2561
• ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าไม่พบปัญหาให้ระบุวา่ ไม่มี
• ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งวิธีการดําเนินการมาตรการนั้นๆ (ถ้ามี)
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

ตัวอย่ าง ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
ชื่อมาตรการ: ลดการรั่วไหลของอากาศอัด
มาตรการลําดับที:่ 1
(2)
(1)
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
ดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

สถานภาพการ
ดําเนินการ

จากจํานวนทั้งหมด: 2

มาตรการ

(3)

(4)
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน

ตามเป้าหมาย

ไฟฟ้า
ตามแผน ลงทุนจริง
(บาท)
(บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

เมษายน2555
2561 เมษายน
เมษายน2555
2561 ดําเนินการสําเร็จ
เมษายน
แล้ว

-

-

-

12,798.00

ที่เกิดขึ้นจริง
ไฟฟ้า
บาท/ปี

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

37,272.15

-

6,399.00

18,813.06

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ: มาตรการนี้ต้องทําการตรวจสอบระบบในวันที่ไม่มีการทํางาน บางครั้งการกําหนดช่วงเวลาไว้ล่วงหน้าอาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเนื่องจากยอดผลผลิต อาจมาเร่งด่วนในช่วงที่กําหนดแผนไว้จึงไม่สามารถทําการทดสอบได้ จึงอาจมีการเลื่อนแผนได้ อีกทั้งเมื่อทําการซ่อมจุดรั่วแล้ว
ทําการทดสอบลมรั่วอีกครั้งพบว่าเปอร์เซ็นต์ลมรั่วลดลงเหลือ13% ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ10 % เป็นเหตุผลที่ทําให้ผลประหยัดจริงน้อยกว่า ผลประหยัดตามเป้าหมาย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ระบบอัดอากาศเป็นระบบที่มีแรงดันสูงภายในระบบจึงทําให้ระบบมีการรั่วไหลของอากาศได้ จึงทําให้ทีมงานต้องจัดทําแผนอนุรักษ์พลังงาน

2) ให้ระบุ ผ ลการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิ บัติ ต ามมาตรการอนุ รักษ์พ ลังงานด้านความร้ อน โดย
เรี ยงลําดับตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ
คําอธิ บาย
• ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
• ให้ระบุลาํ ดับที่ของมาตรการด้านความร้อน
• ให้ระบุจาํ นวนมาตรการด้านความร้อนทั้งหมดที่มีอยูใ่ นแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
• ระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ระยะเวลาดาเนินการ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่ องตามแผนดําเนิ นการ ให้ระบุ วัน เดื อน ปี ของช่ วงเวลาตามแผนอนุ รั กษ์พ ลังงาน เช่ น
สิ งหาคม 2561 ถึง กันยายน 2561
2) ช่องที่เกิดขึ้นจริ ง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดาํ เนิ นมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริ ง เช่น
สิ งหาคม 2561 ถึง กันยายน 2561 หรื อ กรณี ที่ยงั ดําเนิ นการไม่แล้วเสร็ จให้ระบุช่วงเวลาที่ คาดว่า
จะแล้วเสร็ จ
ช่อง (2) ให้ระบุสถานภาพดําเนิ นการของมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน เช่ น ดําเนิ นการสําเร็ จแล้ว หรื อใน
กรณี ที่ ยงั ดําเนิ นการไม่แล้วเสร็ จ อาจจะระบุในรู ปของร้อยละผลดําเนิ นการ หรื ออยู่ในรู ปของ
คําอธิ บาย เช่น มีการติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จแล้วอยูร่ ะหว่างการทดสอบเดินเครื่ อง
ช่อง (3) เงินลงทุน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้
2) ช่องลงทุนจริ ง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริ ง หลังจากได้ดาํ เนินมาตรการนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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ช่อง (4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องตามเป้าหมาย ให้ระบุเป้ าหมายเชิงปริ มาณของผลประหยัด โดยระบุชนิดของเชื้อเพลิงและ
ปริ มาณเชื้ อเพลิงที่คาดว่าจะประหยัด (หน่วย/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี )
ซึ่ งได้คาํ นวณไว้แล้วในตารางที่ 5.1
2) ช่ องที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ให้ระบุ ปริ มาณของผลประหยัดที่ เกิ ดขึ้ นจริ งภายหลังการดําเนิ นมาตรการ
โดยระบุชนิดของเชื้ อเพลิงและปริ มาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้จริ ง (หน่วย/ปี ) รวมทั้งมูลค่าของผล
ประหยัดที่เกิดขึ้นจริ ง (บาท/ปี ) ซึ่ งคิดจากค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ยในรอบปี ปัจจุบนั คือ ปี 2561
• ระบุปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าไม่พบปัญหาให้ระบุวา่ ไม่มี
• ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งวิธีการดําเนินการมาตรการนั้นๆ (ถ้ามี)
ตัวอย่ าง ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตั ิตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
ชื่อมาตรการ: หุ้มฉนวนท่อไอนํ้า
มาตรการลําดับที:่ 1
(1)
ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
ดําเนินการ

ที่เกิดขึ้นจริง

2561
สิสิงงหาคม 2555

-

จากจํานวนทั้งหมด: 1
(2)
สถานภาพการ
ดําเนินการ

มาตรการ

(3)

(4)
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

เงินลงทุน
ตามแผน

ไม่ได้ดําเนินการ 10,155

ตามเป้าหมาย

ที่เกิดขึ้นจริง

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

ลงทุนจริง
(บาท)

ชนิด

ปริมาณ (หน่วย/ปี)

บาท/ปี

ชนิด

ปริมาณ (หน่วย/ปี)

บาท/ปี

-

NG

297.31

313,665.60

-

-

-

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ: นําการลงทุนในมาตรการเสนอไม่ทันรอบงบประมาณประจําปี จึงทําให้ไม่ได้รับอนุมัติงบ ทางทีมงานจะนําไปเป็นมาตรการ
ในรอบปีถัดไป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: -

4.6.2
4.6.2.1
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)

ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรมและแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรม
รายละเอียด
ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของแผนการฝึ กอบรม
ให้ระบุชื่อหลักสู ตรของการฝึ กอบรม
ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง �ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่การฝึ กอบรมได้ถูกดําเนินการและเป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนินการ กรณี ที่การฝึ กอบรมไม่ได้ถูกดําเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน
3) ช่องล่าช้า กรณี ที่การฝึ กอบรมได้ถูกดําเนินการแต่ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนพนักงานที่ได้เข้าร่ วมการฝึ กอบรม
ช่อง (5) ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)

4-46

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

ตัวอย่ าง สรุ ปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนการฝึ กอบรม
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ลําดับที่

กสูจตกรรม
ร
ชื่อหลัชืก่อสูหลั
ตร/กิ

สถานภาพการดําเนินการ

จํานวนผู้เข้า
อบรม

หมายเหตุ

ดําเนินการตามแผน
1

การอบรมเรื่อง
"ข้อกําหนดระบบการ
จัดการพลังงาน"

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก..................................
...............................................................................
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….

15

...............................................................................
ดําเนินการตามแผน
2

การอบรมเรื่อง
"การประหยัดพลังงาน
ง่ายๆด้วยมือเรา"

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก..................................
...............................................................................

43

ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
...............................................................................

4.6.2.2 ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ใส่ ตวั เลขแสดงลําดับที่ของแผนกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ช่อง (3) ให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง �ตามสถานภาพการดําเนินการ แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องดําเนินการตามแผน กรณี ที่กิจกรรมได้ถูกดําเนินการและเป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
2) ช่องไม่ได้ดาํ เนินการ กรณี ที่กิจกรรมไม่ได้ถูกดําเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน
3) ช่องล่าช้า กรณี ที่กิจกรรมได้ถูกดําเนินการแต่ไม่เป็ นไปตามแผนที่ได้วางไว้
ช่อง (4) ให้ระบุจาํ นวนพนักงานที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ช่อง (5) ให้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม ที่ตอ้ งการให้รายละเอียด (ถ้ามี)
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ตัวอย่ าง สรุ ปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรม
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ลําดับที่

ชื่อหลัชืก่อสูกิตจกรรม
ร/กิจกรรม

สถานภาพการดําเนินการ

จํจําานวนผู
นวนผู้เเ้ข้ข้า
ร่ วมกิ
จกรรม
อบรม

หมายเหตุ

ดําเนินการตามแผน
1

2

กิจกรรม
"ประกวดคําขวัญการ
อนุรักษ์พลังงาน"

กิจกรรม
"สัปดาห์การอนุรักษ์
พลังงาน"

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก..................................
...............................................................................

50

ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
...............................................................................
ดําเนินการตามแผน
ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก ในรอบเดือนมี order
เข้ามาเร่งด่วน จึงทําให้ต้องยกเลิกกิจกรรม
ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….
...............................................................................
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4.7

การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน

4.7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กร
ให้ใส่ เอกสารคําสัง่ แต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ต้องมีการระบุอาํ นาจหน้าที่
ของคณะผูต้ รวจประเมินฯ พร้อมแนบสําเนาคําสัง่ แต่งตั้งที่อ่านได้ชดั เจน
ตัวอย่ าง สําเนาเอกสารแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

นายบัณฑิต ศึกษา
นายองอาจ เสริ มนิสยั
นายชอุ่ม จันทร์ หอม
นางชลดา แสนดี
นางโสภา เป็ นนิจ

14 มี.ค. 2561

นางสาวปรารถนา หวั
หวังงดีดี
นางสาวปรารถนา

ตําแหน่ง ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
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4.7.2 เผยแพร่ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์ กร
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีกไ็ ด้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง � พร้อมแนบรู ป
ถ่ายหรื อหลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผู้ได้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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4.7.3 ผลการตรวจประเมินภายใน
ให้ระบุ ผลการตรวจติ ดตามการดําเนิ นการจัดการพลังงานภายในองค์กรโดยให้ทาํ การตรวจประเมิ นตาม
ข้อกําหนดทั้ง 8 ข้อ
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) สิ่ งที่ตอ้ งมีเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ให้ระบุขอ้ มูลต่างๆ ที่ตอ้ งการให้รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ช่อง (2) ผลการตรวจสอบ มีให้เลือก 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องมี (กรณี ที่ตรวจสอบพบว่ามีเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น)
2) ช่องไม่มี (กรณี ที่ตรวจสอบไม่พบเอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น) โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย
ในช่อง �
ช่อง (3) ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด มีให้เลือก 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่องครบ (กรณี ที่เอกสารหรื อสิ่ งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกําหนด)
2) ช่ อ งไม่ ค รบ (กรณี ที่ เอกสารหรื อสิ่ งที่ ระบุ ไว้ในหัวข้อนั้น มี ความไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกําหนด)
ช่อง (4) ให้ระบุ ข ้อ ควรปรั บ ปรุ ง/ข้อเสนอแนะ ที่ ท างคณะผูต้ รวจประเมิ นการจัด การพลังงานภายใน
องค์กรพบว่าเอกสารหรื อสิ่ งที่ ระบุไว้ในหัวข้อนั้น ควรทําการแก้ไขหรื อเพิ่มเติ ม เพื่อให้เป็ นไป
ตามข้อ กํา หนด (ถ้ามี ) จะต้องมี การลงนามรั บ รองของประธานคณะผู ต้ รวจประเมิ น การจัด
การพลังงานภายในองค์กรด้วย
ตัวอย่ าง การตรวจติดตามการจัดการพลังงาน

ข้อกําหนด

(1)

(2)

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

ผลการ
ตรวจสอบ
มี

1.    คณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน

ไม่มี

(3)

(4)

ความถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนด
ครบ ไม่ครบ

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

1.       คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุโครงสร้าง อํานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน



ประกาศแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน
ควรทบทวนความเหมาะสมอยู่เสมอ

2.       เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ





ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น
ตามแผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น





ควรมีการประเมินอีกครั้งตอนสิ้นปีเพื่อตรวจสอบถึง
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละหัวข้อของตารางEMM





ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานควรทบทวนความ
เหมาะสมอยู่เสมอ





ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น
ตามแผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3.       อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
2.    การประเมินสถานภาพการ 1.       ผลการประเมินการดําเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา โดยใช้ ตารางการ
จัดการพลังงานเบื้องต้น
ประเมินการจัดการพลังงาน(Energy Management Matrix)
2.       อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
3.    นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 1.       นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
2.       เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากร
รับทราบด้วยวิธีการต่างๆ
3.       อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน
(1)
ข้อกําหนด

(2)

(3)

(4)

ความถูกต้องครบถ้วน
ผลการตรวจสอบ
ตามข้อกําหนด

สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน

มี
4. การประเมินศักยภาพการ 1.       การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร
อนุรักษ์พลังงาน
2.       การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์

ไม่มี

ครบ

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

ไม่ครบ













ควรจัดทําเอกสารประเมินย่อยๆให้ครบทุกเรื่อง





ควรมีมาตรการที่ได้เสนอมาจากแต่ละแผนก/ทีมงานย่อย





ควรจัดให้มีมาตรการด้านไฟฟ้าเพิ่ม

3.       แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน





ควรจัดให้มีมาตรการด้านความร้อนเพิ่ม

4.       แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน





ควรจัดให้มีการให้ความรู้กับพนักงานระดับล่าง





ควรมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้นตาม
แผนกย่อย/ปรับปรุงภาพภ่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น









3.       การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจัก/รอุปกรณ์
4.       อื่น ๆ (ระบุ)....................................................
5.    การกําหนดเป้าหมายและ 1.       มาตรการและเป้าหมายในการดําเนินการอนุรักษ์พลังงาน
แผนอนุรักษ์พลังงาน
2.       แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

5.       อื่น ๆ (ระบุ) การเผยแพร่
6.       การดําเนินการตามแผน 1.       ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
อนุรักษ์พลังงาน การ
2.       ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
ตรวจสอบและวิเคราะห์
แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
การปฏิบัติตามเป้าหมาย
3.       ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
และแผนอนุรักษ์พลังงาน
แผนอนุรักษ์พลังงานสําหรับมาตรการด้านความร้อน
4.       ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
5.       อื่น ๆ (ระบุ)....................................................
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ควรมีเอกสาร/หลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของ
ตัวเลขผลประหยัด
ควรนําเสนอเข้าที่ประชุมทบทวน เพื่อพิจารณาให้
ดําเนินการมาตรการด้านความร้อนในปีถัดไปหรือไม่
ควรนําเสนอเข้าที่ประชุมทบทวน เพื่อพิจารณาให้จัด
สัปดาห์การอนุรักษ์พลังงานในปีถัดไปหรือไม่

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

4.8

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงานอนุรักษ์ พลังงาน

4.8.1 แผนการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานประจําปี รอบจัดทํารายงาน
ให้ใส่ ปี พ.ศ. ที่คณะทํางานได้ดาํ เนินการทบทวนการจัดการพลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ครั้งที่ ให้ระบุตวั เลขที่ คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้ดาํ เนินการทบทวนการดําเนินงาน
การจัดการพลังงาน
ช่อง (2) เดือน แบ่งเป็ น 12 ช่องย่อย โดยระบุชื่อเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือนโดยเริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคมไป
จนถึงเดือนธันวาคมของปี รอบจัดทํารายงาน โดยใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องเดือนที่ได้
ดําเนินการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงานในแต่ละครั้ง
(2)

(1)
ครั้งที่

2561
ปี 2555
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

1

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.8.2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้ านการจัดการพลังงาน
ให้ใส่ วาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงานในแต่ละครั้งที่มีการดําเนินการ
ตัวอย่ าง วาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
รายงานการประชุมครั้งที่ 1
เรื่ อง การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2561

วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน ประจําปี 2561
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

4.8.3

สรุ ปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน

ให้ใส่ ปี พ.ศ. ที่คณะทํางานได้ดาํ เนินการสรุ ปผลการทบทวนการจัดการพลังงาน
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ผลการทบทวน มีให้เลือก 2 ช่อง คือ
1) ช่องเหมาะสม (กรณี ที่องค์กรได้ดาํ เนิ นการตามข้อกําหนดด้านการจัดการพลังงานนั้นๆ อย่าง
ครบถ้วนและเป็ นไปตามที่กาํ หนด)
2) ช่องควรปรับปรุ ง (กรณี ที่องค์กรไม่ได้ดาํ เนิ นการตามข้อกําหนดด้านการจัดการพลังงานนั้นๆ
อย่างครบถ้วนและไม่เป็ นไปตามที่กาํ หนด)
โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง �
ช่อง (2) ให้ระบุรายละเอียด/เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่ต่างๆ ที่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้
ตรวจพบว่าองค์กรได้ดาํ เนินการจัดการพลังงานในแต่ละข้อกําหนด
ช่อง (3) ให้ระบุขอ้ เสนอแนะ/วิธีการปรับปรุ ง เพื่อให้การดําเนินการด้านการพลังงานในแต่ละข้อ
กําหนดให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด (ถ้ามี)
ช่อง (4) ให้ระบุรายละเอียด/ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ตัวอย่ าง การบันทึกผลสรุ ปการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
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คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ.2561

4.8.4 เผยแพร่ สรุ ปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ ไขข้ อบกพร่ องของการจัดการพลังงาน
ให้ระบุวิธีการเผยแพร่ ท้ งั หมด (อาจมีมากกว่า 1 วิธีกไ็ ด้) เช่น ปิ ดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ โปสเตอร์ การประชุม เป็ นต้น โดยให้ใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง � พร้อมแนบรู ป
ถ่ายหรื อหลักฐานให้สอดคล้องกับวิธีการเผยแพร่ ที่ระบุไว้ให้ครับถ้วน
ตัวอย่ าง การระบุวิธีการเผยแพร่
ติดประกาศ

โปสเตอร์

จํานวนติดประกาศ 2 แห่ง

จํานวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่

เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร ......ฉบับ

สัปดาห์ละ ….. ครั้ง ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

การประชุมพนักงาน

จํานวนผู้ได้รับ ….. คน

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ระดับของผู้ได้รับ…….
อื่นๆ (ระบุ) ……………..

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากการติดประกาศ

\

ตัวอย่ าง หลักฐานการเผยแพร่ จากประชุมพนักงาน
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ตอนที่ 1 บทที่ 4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

4.9 ภาคผนวก
4.9.1 ภาคผนวก ก ข้ อมูลระบบไฟฟ้าปี ปัจจุบัน
ก.1 ข้ อมูล เครื่ องวัดไฟฟ้ าและหม้ อแปลงไฟฟ้ า แสดงรายละเอียดดังนี้
ช่องที่
ช่อง (1)
ช่อง (2)
ช่อง (3)
ช่อง (4)
ช่อง (5)

รายละเอียด
ให้ระบุหมายเลขผูใ้ ช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุหมายเลขเครื่ องวัดไฟฟ้ า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุประเภทของผูใ้ ช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุอตั ราการใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า
ให้ระบุขนาดและจํานวนของหม้อแปลงไฟฟ้ า ตามที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากการไฟฟ้ าหรื อผู ้ จําหน่ าย
ไฟฟ้า

ตัวอย่ าง ข้อมูลระบบไฟฟ้า
(1)
ลําดับที่

1

หมายเลข
ผู้ใช้ไฟฟ้า

9857 020001096208

(2)

(3)

(4)

(5)

หมายเลข
ประเภท
อัตรา
เครื่องวัดไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า
23047044

ปกติ
TOD
TOU

4.2.3

รวม

หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด
ขนาด
ขนาด

1,000 kVA จํานวน
1,250 kVA จํานวน
350 kVA จํานวน

2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

3,600 kVA

4.9.2

ภาคผนวก ข ข้ อมูลผลผลิตในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี ที่จัดทํารายงาน
ข.1 ปริมาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์ แสดงปริ มาณผลิตภัณฑ์ในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี
ที่จดั ทํารายงาน กรณี มีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุลาํ ดับที่ของผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานดําเนิ นการผลิต กรณี ที่โรงงานควบคุมมีการผลิตมากกว่า
หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ระบุผลิตภัณฑ์หลักก่อนแล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์รอง
ช่อง (2) ให้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานดําเนินการผลิต
ช่อง (3) ให้ระบุ กาํ ลังการผลิ ตติ ดตั้งที่ สามารถผลิ ตได้ในรอบปี (ผลรวมของกําลังการผลิ ตติ ดตั้งตั้งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม) พร้อมระบุหน่วยให้ชดั เจน
ช่อง (4) ให้ระบุปริ มาณผลผลิตที่ ผลิตได้จริ งทั้งปี (ผลรวมของปริ มาณผลผลิตจริ งตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม) ในรอบปี ที่ผา่ นมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
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ตัวอย่ าง ปริ มาณการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑ์

ข.2 ข้ อมูลการผลิต แสดงรายละเอียดข้อมูลการผลิตในรอบปี ที่ผา่ นมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
กรณี มีหลายผลิตภัณฑ์หลักให้เพิ่มตารางตามจํานวนชนิดของผลิตภัณฑ์
แถวที่
แถว (1)
แถว (2)
แถว (3)
แถว (4)
แถว (5)
แถว (6)
แถว (7)

รายละเอียด
ให้ระบุลาํ ดับที่และชื่อของผลิตภัณฑ์
ให้ระบุชื่อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
เดือนที่ผลิต
ให้ระบุจาํ นวนชัว่ โมงทํางานจริ งในแต่ละเดือน
ให้ระบุหน่วยของผลผลิตที่ได้
ให้ระบุปริ มาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละเดือน
ให้ระบุกาํ ลังการผลิตติดตั้งที่สามารถผลิตได้ในแต่ละเดือน ซึ่ งคํานวณได้จาก อัตราการผลิตเฉลี่ย
สู งสุ ดในรอบปี (หน่วย/ชัว่ โมง) x (24 ชัว่ โมง/วัน) x จํานวนวันในเดือนโดยไม่หกั วันหยุด
ตัวอย่ างการคํานวณ
จากข้อมูลปริ มาณผลผลิตและชัว่ โมงการทํางานจริ งในเดือนมกราคม ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 4,696.51
ตัน และ 696 ชัว่ โมง ตามลําดับ อัตราการผลิตเฉลี่ยต่อชัว่ โมงในเดือนดังกล่าวคํานวณได้ดงั นี้
อัตราการผลิตเฉลี่ย = (4,696.51 ตัน) / (696 ชัว่ โมง)
= 6.75 ตัน/ชัว่ โมง
และจากตัวอย่างข้างต้น เมื่ อทําการคํานวณอัตราการผลิ ตเฉลี่ ยตั้งแต่ เดื อนมกราคมถึ งเดื อน
ธันวาคมจะพบว่า ค่ าอัตราการผลิตเฉลี่ยสู งสุ ดมีค่าเท่ ากับ 7.38 ตัน /ชั่ วโมง ในเดื อนสิ งหาคม
นัน่ เอง
ดังนั้นค่ากําลังการผลิตติดตั้งของเดือนมกราคม สามารถคํานวณได้ดงั นี้
ค่ากําลังการผลิตติดตั้ง = (7.38 ตัน/ชัว่ โมง) x (24 ชัว่ โมง/วัน) x (31 วัน/เดือน)
= 5,490.86 ตัน/เดือน
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ตัวอย่ าง ตารางข้อมูลการผลิต
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4.9.3

ภาคผนวก ค ข้ อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้ าในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ค.1 ข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ า ให้ระบุขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าในรอบปี ที่ ผ่านมา และในรอบปี ที่ จดั ทํา
รายงานมาตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม จากใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรื อผูจ้ าํ หน่าย
ไฟฟ้ าที่ เรี ยกเก็บในเดื อนนั้น แต่ไม่รวมไฟฟ้ าที่ ผลิตขึ้ นเอง กรณี มีการติ ดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าเพื่อซื้ อไฟฟ้ า จาก
การไฟฟ้า หรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งมิเตอร์ข้ ึนไป ให้แยกกรอกข้อมูลออกเป็ นรายมิเตอร์
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) พลังไฟฟ้าสู งสุ ด แบ่งออกเป็ น 4 ช่องย่อย คือ
1) ช่อง P
2) ช่อง PP/OP1
3) ช่อง OP/OP2
ให้ระบุ ค่าพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดตามที่ ปรากฏในใบเสร็ จรับ เงิ นค่ าไฟฟ้ าซึ่ งเรี ยกเก็บ จากการไฟฟ้ าหรื อผู ้
จําหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ โดย
อัตราปกติ: ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ด (On peak) ในช่อง P
อัตรา TOD (อัตราตามช่วงเวลาของวัน): ให้ระบุค่า On Peak, ค่า Partial Peak และค่า
Off peak ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ
อัตรา TOU (อัตราตามช่วงเวลาของการใช้): ให้ระบุค่า Peak, ค่า Off Peak 1 และ ค่า Off
peak 2 ในช่อง P ช่อง PP/OP1 และ ช่อง OP/OP2 ตามลําดับ
4) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่าย (บาท) ตามที่ ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ า ซึ่ งเรี ยกเก็บจากการไฟฟ้ า
หรื อผู ้ จําหน่ายไฟฟ้ าในรอบเดือนนั้นๆ กรณี ผูใ้ ช้ไฟฟ้ าอัตรา TOD หรื อ TOU ให้รวมค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดทั้ง 3 ช่วงเวลาเป็ นจํานวนเดียว
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ช่อง (2) พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 ช่อง
1) ช่องปริ มาณ ให้ระบุค่าปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ าที่เรี ยกเก็บจากการไฟฟ้ า
หรื อผูจ้ าํ หน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ กรณี ของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าประเภท TOU ให้รวมปริ มาณพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2
ช่วงเวลา (Peak และ Off peak) เป็ นค่าเดียว
2) ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า ที่เรี ยกเก็บจากการไฟฟ้ าหรื อผูจ้ าํ หน่าย
ไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ
ช่อง (3) ให้ระบุค่าไฟฟ้ ารวมโดยนําค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้ าสู งสุ ดในช่ อง (1) มารวมกับค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ าในช่ อง
(2) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าผันแปรหรื อ Ft ค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าบริ การ และภาษี เป็ นต้น
ช่อง (4) ให้ระบุค่าตัวประกอบภาระ (คํานวณได้ จากการค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด (kW) และค่ าพลังงาน
ไฟฟ้าซึ่ งระบุในใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้า)
ตัวอย่ างการคํานวณ
สมมติ ค่ าความต้องการพลังไฟฟ้ าสู งสุ ด และปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าจากใบเสร็ จรั บเงิ นค่ าไฟฟ้ าในเดื อ น
มกราคมซึ่ งมี 31 วัน เท่ ากับ 1,703 กิ โลวัตต์ และ 846,000 กิ โลวัตต์-ชั่วโมง/เดื อน ตามลําดับ ดังนั้นค่ าตัว
ประกอบภาระในเดือนนี้คาํ นวณได้จาก
ค่าตัวประกอบภาระ = [ปริ มาณพลังงานไฟฟ้า] / [ค่าพลังไฟฟ้าสู งสุ ด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น ] x 100 %
= [846,000 kWh/เดือน / (1,703 kWh x 24 ชัว่ โมง/วัน x 31 วัน /เดือน)] x 100 %
= 66.77 %
ช่อง (5) ให้ระบุค่าไฟฟ้าเฉลี่ย โดยนําค่าไฟฟ้ารวมในช่อง (3) หารปริ มาณพลังงานไฟฟ้าในช่องที่ (2)
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ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

พลังไฟฟ้าสูงสุด
เดือน

P

PP/OP1

OP/OP2

(กิโลวัตต์ ) (กิโลวัตต์ ) (กิโลวัตต์ )
ม.ค.

1,460

4,140

2,200

พลังงานไฟฟ้า
ค่าใช้จ่าย

ปริมาณ

ค่าใช้จ่าย

(บาท)

(กิโลวัตต์ -ชั�วโมง)

(บาท)

407,636.8

1,047,200
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1,744,635.20

ค่าไฟฟ้ารวม

ค่าตัวประกอบภาระ

ค่าไฟฟ้าเฉลี�ย

(บาท)

(เปอร์เซนต์)

(บาท/กิโลวัตต์ -ชั�วโมง)

3,339,957.49

34.00

3.19
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ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (ต่อ)

4.9.4 ภาคผนวก ง ข้ อมูลปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี ที่
จัดทํารายงาน
ง.1 แสดงข้ อมูลการใช้ เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน ให้ระบุขอ้ มูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชนิ ดของเชื้ อเพลิง ปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง และราคาเชื้ อเพลิงในแต่ละเดือนในแต่ละรอบ
ปี โดยให้เริ่ มนับปริ มาณการใช้ต้ งั แต่วนั เริ่ มต้นของเดื อนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดื อนนั้น หรื อใน
กรณี ใช้เชื้ อเพลิงอื่ นที่ ไม่มีระบุ ในตารางให้เขี ยนระบุ เพิ่ มเติ ม กรณี ที่มีการใช้น้ าํ มันเตา นํ้ามัน
เบนซิ น และนํ้ามันดีเซล ให้ระบุชนิ ดของนํ้ามันเตา นํ้ามันเบนซิ นหรื อแก๊สโซฮอลล์ และนํ้ามัน
ดี เซลที่ ใช้ดว้ ย (ชนิ ดของนํ้ามันเตา ได้แก่ นํ้ามันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เป็ นต้น ชนิ ด
ของนํ้ามันเบนซิ น ได้แก่ เบนซิ น 95 และเบนซิ น 91 เป็ นต้น ชนิ ดของนํ้ามันดี เซล ได้แก่ นํ้ามัน
ดีเซลและนํ้ามันดีเซลบี 5 เป็ นต้น)
ช่อง (2) ให้ระบุค่าความร้อนตํ่า (Lower Heating Value) ของเชื้ อเพลิงจากผูจ้ าํ หน่าย ในกรณี ไม่มีค่าความ
ร้อนตํ่าจากผู ้ จําหน่ าย ให้ใช้ค่าความร้ อนเฉลี่ ยตามที่ กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน(พพ.) กําหนด สําหรับค่าความร้อนที่ พพ.กําหนด ให้อา้ งอิงตามรายงานประจําปี ของ
รายงานนํ้ามันเชื้ อเพลิงของประเทศไทยของปี ล่าสุ ดที่ พพ. จัดทํา (ดูรายละเอียดในเว็ปไซด์ ของ
พพ. ที่ www.dede.go.th)
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ช่อง (3) ให้ระบุปริ มาณพลังงานรวม โดยนําค่าปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงรวมในรอบปี ในช่องที่ (1) คูณ ด้วย
ค่าความร้อนตํ่าหรื อค่าความร้อนเฉลี่ยของเชื้ อเพลิงในช่องที่ (2) กรณี มีการใช้พลังงานหมุนเวียน
ให้ระบุ ช นิ ด ของพลังงานหมุน เวีย น และค่ าใช้จ่ายพลังงานลงในช่ องของพลังงานหมุน เวีย น
(พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ ได้ จากไม้ ฟื น แกลบ กากอ้อย ชี วมวล นํ้า แสงอาทิ ตย์
ความร้อนใต้พิภพ ลม เป็ นต้น )
หมายเหตุ
1. ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิง ไม่รวมถึงเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ ง และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ า
โดยในส่ วนปริ มาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้แยกไปกรอกในภาคผนวก จ. แทน
2. การคํานวณหาค่าปริ มาณพลังงานรวมในช่อง (3) ของพลังงานที่ใช้แต่ละชนิ ดให้อยูใ่ นรู ปของค่า
ความร้อนในหน่ วยของเมกะจูล เพื่อต้องการให้เป็ นหน่ วยเดี ยวกันและสามารถเปรี ยบเที ยบกัน
ได้วา่ สัดส่ วนการใช้พลังงานแต่ละชนิดนั้นได้
ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

4.9.5

ภาคผนวก จ ข้ อมูลปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน

จ.1 ข้ อมูลการใช้ เชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า ในกรณี ที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าหรื อมีการผลิตไฟฟ้ า
จากเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าของตนเอง ให้ระบุขอ้ มูลการใช้เชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ าในรอบปี จัดทํารายงานและ
รอบปี ที่ ผ่านมา ให้ระบุ เครื่ องหมาย  ในช่ อง �ผลิตกระแสไฟฟ้ าอย่างเดี ยว (หมายถึงผลิตไฟฟ้ าใช้เอง
บางส่ วนหรื อทั้งหมดตลอดเวลา และรวมไปถึ งการผลิตไฟฟ้ าเพื่ อจําหน่ ายด้วย) หรื อ  ในช่ อง � ผลิ ต
ไฟฟ้ าสํารองหรื อกรณี ฉุกเฉิ น (หมายถึงผลิตไฟฟ้ าใช้เองบางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี ที่ระบบการจ่ายไฟฟ้ า
จากการไฟฟ้ าหรื อผูจ้ าํ หน่ ายไฟฟ้ าขัดข้อง) ในกรณี ที่มีเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ามากกว่าหนึ่ งเครื่ องให้แยกกรอก
ข้อมูลเป็ นรายเครื่ อง หนึ่งตารางข้อมูลต่อหนึ่งเครื่ อง
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ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุเดือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ช่อง (2) ให้ร ะบุ กาํ ลังผลิ ต ติ ด ตั้ง (Capacity) ของเครื่ องกําเนิ ด ไฟฟ้ าในหน่ วยกิ โ ลวัต ต์ โดยดู จากคู่ มื อ
(Manual) หรื อแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตวั เครื่ อง
ช่อง (3) ปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก แบ่งออกเป็ น 3 ช่องย่อย
1) ช่ อ งชนิ ด ให้ ร ะบุ ช นิ ด ของเชื้ อ เพลิ ง หลัก ที่ ใ ช้ใ นเครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟ้ า สํ า หรั บ ผลิ ต ไฟฟ้ า
(เชื้อเพลิงหลัก หมายถึง เชื้อเพลิงที่ใช้เป็ นปริ มาณมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิ ดอื่นๆ ที่ใช้
ในเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า)
2) ช่องปริ มาณ ให้ระบุปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงหลักที่ ใช้ในการผลิตไฟฟ้ าในแต่ละเดือน โดยให้
เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดือน
3) ช่องหน่วย ให้ระบุหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ เช่น ลิตร เป็ นต้น
ช่อง (4) ให้ระบุ จาํ นวนชัว่ โมงการเดิ นเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าในแต่ละเดื อน โดยให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั เริ่ มต้น
ของเดือนจนถึงวันสิ้ นสุ ดของเดือน
ช่อง (5) ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย
1) ช่องสําหรับใช้เอง ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้และนํามาใช้เองในโรงงานของแต่ละ
เดื อนในหน่ วยกิ โลวัตต์-ชั่วโมง โดยให้เริ่ มนับตั้งแต่ วนั เริ่ มต้นของเดื อน จนถึ งวันสิ้ นสุ ดของ
เดือน
2) ช่องสําหรับขาย ให้ระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้แล้วนําไปขายในแต่ละเดือนในหน่วย
กิโลวัตต์ -ชัว่ โมง (ถ้ามี)
ช่อง (6) ปริ มาณไอนํ้า ให้ระบุขอ้ มูลแรงดัน (บาร์) และอุณหภูมิ (°C) ของไอนํ้าที่ผลิตได้และไอนํ้าที่ผลิต
เพื่ อจําหน่ าย (ถ้ามี ) รวมถึ งให้ร ะบุ ป ริ มาณไอนํ้า (ตัน) ที่ ผ ลิ ต ได้ท้ งั หมดและปริ มาณไอนํ้าที่
จําหน่ายออกไปในแต่ละเดือน
ตัวอย่ าง ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
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4.9.6

ภาคผนวก ฉ ข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน
ฉ.1 สั ดส่ วนการใช้ พลังงานแยกตามระบบไฟฟ้ า ให้ระบุสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าในรอบปี ที่
ผ่านมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แยกตามระบบ

ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเฉพาะสัดส่ วนที่สูงของโรงงาน เช่น
1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
2) ระบบปรับอากาศสํานักงาน
3) ระบบทําความเย็น
4) ระบบการผลิต
5) ระบบอากาศอัด
6) ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี)
ช่อง (2) การใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 2 ช่องย่อย คือ
1) ช่ องกิ โลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี ให้ระบุ การใช้พลังงานไฟฟ้ าแยกตามระบบต่ างๆ ที่ มีใช้ในโรงงาน
สอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ ย่อยที่
ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรื อได้จากการประเมินจากขนาดติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้ าในโรงงาน
โดยต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งให้มากที่ สุด เช่ น ต้องคํานึ งถึงสัดส่ วนของ
จํานวนอุปกรณ์ไฟฟ้ าในแต่ละระบบที่เปิ ดใช้งานจริ งในแต่ละวัน จํานวนชัว่ โมงที่ เปิ ดใช้งานต่อ
วัน จํานวนวันที่เปิ ดใช้งานต่อเดือน เป็ นต้น
2) ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าในแต่ละระบบซึ่ งเปรี ยบเทียบกับ
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานในรอบปี นั้นๆ
ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรื อการตรวจวัด
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ตัวอย่ าง สัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ

4.9.7

ภาคผนวก ช ข้ อมูลสั ดส่ วนการใช้ พลังงานความร้ อนในรอบปี ที่ผ่านมา และในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน

ช.1 สั ดส่ วนการใช้ พลังงานเชื้ อเพลิง ให้ระบุสดั ส่ วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรอบปี ที่ผ่านมา และ
ในรอบปี ที่จดั ทํารายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเฉพาะสัดส่ วนที่สูงของโรงงาน เช่น
1) ระบบผลิตไอนํ้า
2) ระบบน้ามันร้อน
3) ระบบเตาเผา
4) ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี) เช่น ระบบเตาหลอม เป็ นต้น
ช่อง (2) การใช้พลังงานเชื้อเพลิง แบ่งเป็ น 3 ช่องย่อย คือ
1) ช่องชนิดเชื้อเพลิง ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบ
2) ช่ อ งเมกะจู ล /ปี ให้ ร ะบุ ก ารใช้พ ลัง งานเชื้ อ เพลิ ง แยกตามระบบต่ า งๆที่ มี ใช้ ในโรงงาน
สอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริ มาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงควรอ่านค่าจากมิเตอร์วดั ปริ มาณการใช้
เชื้อเพลิงที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี)
3) ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของปริ มาณการใช้พลังงานเชื้ อเพลิงในแต่ละระบบซึ่ งเปรี ยบเที ยบ
กับปริ มาณการใช้พลังงานความร้อนทั้งหมดของโรงงานในรอบปี นั้นๆ
ช่อง (3) ช่องวิธีการ ให้เลือกจากการประเมินหรื อการตรวจวัด
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ตัวอย่ าง สัดส่ วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ

4.9.8

ภาคผนวก ซ การประเมินศักยภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่มนี ัยสํ าคัญเพื่อนําไปค้ นหามาตรการ
ซ.1 การประเมินศั กยภาพของเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่มีนัยสํ าคัญ เพื่อนําไปค้นหามาตรการอนุ รักษ์
พลังงานโรงงานควบคุมได้ ดําเนิ นการโดยการตรวจวัดหาข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงาน ชัว่ โมงการทํางาน
และวิเคราะห์ หาค่ าประสิ ท ธิ ภาพและการสู ญเสี ยพลังงานในแต่ ละเครื่ องจักร/อุปกรณ์ หลักที่ มีการใช้ใน
โรงงานควบคุม
ช่องที่
รายละเอียด
ช่อง (1) ให้ระบุชื่อเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่มีนยั สําคัญ
ช่อง (2) ให้ระบุประเภทพลังงานไฟฟ้า หรื อพลังงานความร้อน
ช่อง (3) ปริ มาณการใช้พลังงาน มีให้เลือก 5 ช่อง คือ คะแนน 1-5 (น้อยที่สุด -มากที่สุด)
ช่อง (4) ชัว่ โมงการใช้งาน มีให้เลือก 5 ช่อง คือ คะแนน 1-5 (น้อยที่สุด -มากที่สุด)
ช่อง (5) ศักยภาพการปรับปรุ ง มีให้เลือก 4 ช่อง คือ คะแนน 1-4 (น้อยที่สุด -มากที่สุด)
ช่อง (6) คะแนนรวม คิดจากผลคูณ ของช่อง (3) ช่อง (4) และช่อง (5)
ช่อง (7) ลําดับความสําคัญ พิจารณาจากคะแนนรวม เครื่ องจักร/อุปกรณ์หลักที่มีคะแนนรวมมากที่สุด จะ
มี ลําดับความสําคัญเป็ น อันดับ 1 ส่ วนเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่ มีค ะแนนรวมรองมา จะมี ลาํ ดับ
ความสําคัญรองลงมาตามลําดับ
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ตัวอย่ าง แบบประเมินการใช้พลังงานในเครื่ องจักร/อุปกรณ์หลัก

4.10 การตรวจสอบ รับรองการจัดการพลังงาน และการส่ งรายงาน
4.10.1 ให้ เจ้า ของโรงงานควบคุ ม และเจ้า ของอาคารควบคุ ม จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบและรั บ รองการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยผูต้ รวจสอบและรับรองที่ข้ ึนทะเบียนกับ พพ.
4.10.2 ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมส่ งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ ของปี ที่ล่วงมาให้แก่อธิ บดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่
ในกรณี ที่ในปี ที่ ล่วงมานั้นเจ้าของโรงงานควบคุมหรื อเจ้าของอาคารควบคุมมีระยะเวลาที่ตอ้ งดําเนิ นการจัด
การพลังงานตามที่ กาํ หนดในกฎกระทรวงนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม น้อยกว่า 180 วัน ให้ส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของระยะเวลาดังกล่าวภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
4.10.3 รายงานดังกล่าวประกอบด้วย
- รายการตรวจสอบ (Check List)
- รายงานการจัดการพลังงาน
- แผ่น CD ไฟล์รายงาน
4.10.4 วิธีการส่ งรายงาน
- ส่ งด้วยตนเองที่ พพ.
- ไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
ส่ ง อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
(วันลงทะเบียนถือเป็ นวันส่ งรายงาน)
หมายเหตุ คู่มือและรายงานการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานอยู่ในภาคผนวก ง.
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