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ของโรงงำนควบคุม บริษัท ไทย อะคิบะ จ ำกัด

1.    ประธำนคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน

ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะท างานด้านการจดัการพลงังานของโรงงานควบคมุขอรับรองวา่
ได้ด าเนินการจดัการพลงังานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนดทกุประการ

ลงช่ือ ………………………………….

( นายเกรียงศกัดิ ์วชิาชยั )

วนัที่ ....../……....../......

2.    ผู้ รับผิดชอบด้ำนพลังงำน

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานของโรงงานควบคมุขอรับรองวา่ได้ด าเนินการจดัการ

พลงังานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนดทกุประการ

ลงช่ือ …………………………………. ลงช่ือ …………….…….

( นายภริูณฐั ปัจยะโคนงั ) ( นายเกรียงศกัดิ ์วชิาชยั )

ต าแหน่ง ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานสามญั ต าแหน่ง ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส

ทะเบียนเลขที่ ผชร.13604 ทะเบียนเลขที่ ผอส.04526

วนัที่ ....../……....../….... วนัที่ ....../……....../…....

3.    เจ้ำของโรงงำนควบคุม

ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของโรงงานควบคมุ/ผู้ รับมอบอ านาจ ขอรับรองวา่ได้ด าเนินการจดัการ

พลงังานให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนดทกุประการ

ลงช่ือ ………………………………….

( Mr. Fumio Nakajima )

วนัที่ ....../……....../…....

ใบค ำรับรองกำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดกำรพลังงำน
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ภาคผนวก ก. แผนการด าเนินการมาตรการอนรัุกษ์พลงังานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอ่ืนๆ

ภาคผนวก

ขัน้ตอนที ่8

ขัน้ตอนที ่4

ขัน้ตอนที ่7

การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน

สำรบญั
หน้ำ

ขัน้ตอนที ่5

นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน

การประเมินศกัยภาพการอนรัุกษ์พลงังาน

ข้อมลูเบือ้งต้น

ข้อมลูด้านการจดัการพลงังาน

การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น

ขัน้ตอนที ่1

การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน

การก าหนดเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลงังาน และแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน

การด าเนินการตามแผนอนรัุกษ์พลงังาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ

ปฏิบตัติามเปา้หมายและแผนอนรัุกษ์พลงังาน และแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน

คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน

ขัน้ตอนที ่3

ขัน้ตอนที ่6

ขัน้ตอนที ่2



 ข้อมูลทั่วไป

1 ช่ือนิติบคุคล : บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากดั

                    ช่ือโรงงานควบคมุ : บริษัท ไทย อะคิบะ จ ากดั

TSIC-ID : 28191-1002

     2 ระบกุลุม่โรงงานควบคมุ ดงันี ้

3 ที่อยู่โรงงาน  

      เลขที่ .....297...หมู่ ...6.... ถนน ................-............... ต าบล .......หนองระเวียง......

อ าเภอ .........เมืองนครราชสมีา ..........  จงัหวดั.......นครราชสมีา............. รหสัไปรษณีย์ ....30000.......

โทรศพัท์: ......044-334561..... โทรสาร: ……044-334562............ อีเมล: ….....................

                   4 ที่อยู่ส านกังาน

เลขที่ .....297...หมู่ ...6.... ถนน ................-............... ต าบล .......หนองระเวียง......

อ าเภอ .........เมืองนครราชสมีา ..........  จงัหวดั.......นครราชสมีา............. รหสัไปรษณีย์ ....30000.......

โทรศพัท์: ......044-334561..... โทรสาร: ……044-334562............ อีเมล: ….....................

กลุ่มที่ 2 (ขนำดใหญ่): โรงงานควบคมุที่ใช้เคร่ืองวดัไฟฟา้หรือตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟา้รวมกนัตัง้แตส่ามพนักิโลวตัต์หรือสามพนัห้า

ร้อยสามสบิกิโลโวลต์แอมแปร์ขึน้ไปหรือโรงงานควบคมุที่ใช้พลงังานไฟฟา้ พลงังานความร้อนจากไอน า้ หรือพลงังานสิน้เปลอืงอ่ืนๆ

โดยมีปริมาณพลงังานเทยีบเทา่พลงังานไฟฟา้ตัง้แตห่กสบิล้านเมกะจลู /ปีขึน้ไป

กลุ่มที่ 1 (ขนำดเล็ก) : โรงงานควบคมุที่ใช้เคร่ืองวดัไฟฟา้หรือตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟา้รวมกนัน้อยกวา่สามพนักิโลวตัต์หรือสามพนั

ห้าร้อยสามสบิกิโลโวลต์แอมแปร์หรือโรงงานควบคมุที่ใช้พลงังานไฟฟา้ พลงังานความร้อนจากไอน า้ หรือพลงังานสิน้เปลอืงอ่ืนๆ

โดยมีปริมาณพลงังานเทยีบเทา่พลงังานไฟฟา้ต า่กวา่หกสบิล้านเมกะจลู /ปี

ข้อมูลเบือ้งต้น
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5
หิน กรวด ดิน ทราย อาหาร เคร่ืองดื่มและยาสบู สิ่งทอ ไม้
กระดาษ เคมี อโลหะ โลหะ
ผลิตภณัฑ์จากโลหะ การผลิตอ่ืนๆ การไฟฟา้และก๊าซ การประปา

6 โรงงานเร่ิมด าเนินการผลิต เม่ือ  เม.ย. 2554
จ านวนพนกังาน 213 คน
จ านวน 4  แผนก/ฝ่าย

7 เวลาท างาน
จ านวนชัว่โมงท างาน 8                   ชัว่โมง/วนั  
จ านวนวนัท างาน 270               วนั/ปี
รวมจ านวนชัว่โมงท างาน 2,160            ชัว่โมง/ปี
จ านวนชัว่โมงท างาน 8                   ชัว่โมง/วนั  
จ านวนวนัท างาน 270               วนั/ปี
รวมจ านวนชัว่โมงท างาน 2,160            ชัว่โมง/ปี

ส าหรับโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินการผลิตตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี  ระบรุะยะเวลาที่ด าเนินการจริง
ตัง้แต ่ เดือน ……………..  ถึง เดือน …………………… รวมเป็น ………. เดือน

8 ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน

ล าดบัที่

(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส ที่อธิบดใีห้ความเหน็ชอบ

(จ)

อนรัุกษ์พลงังาน

(ก) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส ที่อธิบดใีห้ความเหน็ชอบ

(ข)

นายเกรียงศกัดิ์ วชิาชยั
ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานสามญั

ผอส.04526
ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส

เป็นผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานอยา่งน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนรัุกษ์

พลงังานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคมุหรือเจ้าของอาคารควบคมุ

เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจดัสอบผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน ซึ่งจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
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2
ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส

ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานสามญั

เป็นผู้ ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนรัุกษ์พลงังานตามการรับรองของเจ้าของ

โรงงานควบคมุหรือเจ้าของอาคารควบคมุ

เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนรัุกษ์พลงังานหรือการฝึกอบรมที่มีวตัถปุระสงค์คล้ายคลงึกนัที่อธิบดใีห้ความเหน็ชอบ

ผชร.13604

ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส

ประเภทอตุสาหกรรม

ทะเบียนเลขที่คณุสมบตั*ิ**ช่ือ-นามสกลุ

สว่นโรงงาน:

***คุณสมบตัผิู้ รับผดิชอบด้ำนพลังงำน

3

1

ผู้ รับผดิชอบด้ำน
พลังงำนอำวุโส

ผู้ รับผดิชอบด้ำน
พลังงำนสำมัญ

สว่นส านกังาน:

เป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากการจดัสอบผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน ซึ่งจดัโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์

พลงังาน

ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานสามญั

ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส

นายภริูณฐั ปัจยะโคนงั

ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานสามญั
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1.1 โครงสร้ำงคณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

ขัน้ตอนที่ 1 คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน

รูปที่ 1-1 ผงัโครงสร้างคณะท างานด้านการจดัการพลงังาน
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1.2  การแต่งตัง้คณะท ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลังงำน และอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

หมำยเหตุ

โปรดแนบส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน และอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

รูปที่ 1-2  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน
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1.3   วิธีกำรเผยแพร่คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน
      

จ านวนตดิประกาศ …2.. แหง่ จ านวนตดิประกาศ ….. แหง่

แผน่พบั/วารสาร .....ฉบบั สปัดาห์ละ ….. ครัง้  ชว่งเวลา…...

   

จ านวนผู้ได้รับ … .. คน เดอืนละ …1.. ครัง้ 

ระดบัของผู้ได้รับ… ….

   

เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ ที่แสดงถึงกำรเผยแพร่คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน

(ก)   บอร์ดประชาสมัพนัธ์ โรงอาหาร.......

อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. 

ตดิประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                      เสยีงตามสาย

จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ การประชมุพนกังาน
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หมายเหต ุ: กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลกัฐานรูปภาพตา่งๆเพ่ิมเติม

รูปที่ 1-3  ภาพการเผยแพร่คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน

(ใส่เอกสำรกำรเผยแพร่คณะท ำงำนฯ วิธีกำรที่ 2)

(ข)    ..การประชมุและการอบรมพนกังาน
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ขัน้ตอนที่ 2 กำรประเมินสถำนภำพกำรจัดกำรพลังงำนเบือ้งต้น

ระดับ
คะแนน

นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรจัดองค์กร กำรกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ กำรลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนนุเป็นครัง้

คราวจากฝ่ายบริหาร

ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานรายงาน

โดยตรงตอ่คณะกรรมการจดั

การพลงังาน ซึง่ประกอบด้วย    หวัหน้า

ฝ่ายตา่งๆ

คณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานเป็น

ชอ่งทางหลกัในการด าเนินงาน

แจ้งผลการใช้      พลงังานจากมิเตอร์

ยอ่ยให้แตล่ะฝ่ายทราบ แตไ่ม่มีการแจ้ง

ถึงผลการประหยดั

ให้พนักงานรับทราบโครงการอนรัุกษ์

พลงังาน และให้มีการประชาสมัพนัธ์

อยา่งสม ่าเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทนุเป็นหลกัในการ

พิจารณาการลงทนุ

2

ไม่มีการก าหนดนโยบายที่ชดัเจน โดย

ผู้บริหารหรือผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน

มีผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานรายงานตอ่

คณะกรรมการเฉพาะกิจ แตส่ายงาน

บงัคบับญัชาไม่ชดัเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจเป็นผู้ด าเนินการ ท ารายงานติดตามประเมินผล โดยดู

จากมิเตอร์ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เข้ามาเก่ียวข้องกบัการตัง้งบประมาณ

จดัฝึกอบรมให้พนักงานรับทราบเป็น

ครัง้คราว

ลงทนุโดยดมูาตรการที่มีระยะเวลาคุ้ม

ทนุเร็ว

1

ไม่มีแนวทางปฏิบตัิที่ท าไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร

ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานมีขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบจ ากดั

มีการติดตอ่อยา่งไม่เป็นทางการระหว่าง

วิศวกรกบัผู้ ใช้พลงังาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้านคา่ใช้จา่ยการใช้

พลงังานเพ่ือใช้กนัภายในฝ่ายวิศวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอยา่งไม่เป็น

ทางการเพ่ือสง่เสริมการใช้พลงังาน

อยา่งมีประสทิธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการที่ลงทนุต า่

0

ไม่มีนโยบายที่ ชดัเจน ไม่มีผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน ไม่มีการติดตอ่กบัผู้ ใช้พลงังาน ไม่มีระบบรวบรวมข้อมลูและบญัชีการ

ใช้พลงังาน

ไม่มีการสนับสนนุการประหยดัพลงังาน ไม่มีการลงทนุใดๆในการปรับปรุง

ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน

   จากทัง้หมด......213........คน  คิดเป็นร้อยละ ...93.9......

    2. ในกรณีที่โรงงานควบคมุพฒันาระบบการจดัการพลงังานในรอบที่สอง ในขัน้ตอนนีโ้รงงานควบคมุจะด าเนินการหรือไมด่ าเนินการก็ได้ หากด าเนินการประเมิน

   สถานภาพการจดัการพลงังานภายในองค์กรตอ่เน่ืองทกุๆปี จะท าให้ทราบสถานภาพการจดัการพลงังานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึน้

  3. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานในภาพรวมของโรงงานควบคมุ หากทางโรงงานมีวธีิการอ่ืนที่เหมาะสมกวา่ ก็สามารถน ามาใช้แทนตารางด้านบนได้

หมายเหต:ุ  1. ข้อมลูการประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้นประเมินจาก.....4..........แผนก  ของจ านวนทัง้หมด....4......แผนก หรือบคุลากรจ านวน...200......คน

ประชาสมัพนัธ์คณุคา่ของการประหยดั

พลงังาน และผลการด าเนินงานของการ

จดัการพลงังาน

จดัสรรงบประมาณโดยละเอียด โดย

พิจารณาถึงความส าคญัของโครงการ

มีนโยบายการจดัการพลงังานจากฝ่าย

บริหารและถือเป็นสว่นหนึ่งของนโยบาย

ของบริษัท
4

มีการจดัองค์กรและเป็นโครงสร้างสว่น

หนึ่งของฝ่ายบริหารก าหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบไว้ชดัเจน

ปีที่ด าเนินการประเมิน พ .ศ........2559............................

มีการประสานงานระหว่างผู้ รับผิดชอบ

ด้านพลงังาน และทีมงานทกุระดบั

อยา่งสม ่าเสมอ

ก าหนดเป้าหมายที่ครอบคลมุ ติดตาม

ผล หาข้อผิดพลาดประเมินผล และ

ควบคมุการใช้งบประมาณ

ผลการประเมินสถานภาพการจดัการพลังงานเบือ้งต้น

ตารางที่ 2.1  การประเมินการจดัการพลงังานขององค์กร
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ขัน้ตอนที่ 3 นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน

3.1  นโยบำยอนุรักษ์พลังงำนขององค์กร

หมำยเหตุ

โปรดแนบส าเนาค าสัง่ประกาศนโยบายอนรัุกษ์พลงังาน

รูปที่ 3-1  นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน

       เพ่ือแสดงเจตจ านงและความมุง่มัน่ในการด าเนินการด้านการอนรัุกษ์พลงังาน โรงงานควบคมุได้
ก าหนดนโยบายอนรัุกษ์พลงังานตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายการอนรัุกษ์พลงังาน ซึ่งสอดคล้องกบั
สถานภาพการใช้พลงังานและเหมาะสมกบัโรงงานควบคมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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จ านวนตดิประกาศ …1.. แหง่ จ านวนตดิประกาศ ….. แหง่

แผน่พบั/วารสาร .....ฉบบั สปัดาห์ละ ….. ครัง้  ชว่งเวลา…...

   

จ านวนผู้ ได้รับ … .. คน เดอืนละ …1.. ครัง้ 

ระดบัของผู้ ได้รับ… ….

   

หลกัฐานหรือเอกสารตา่งๆ ที่แสดงถงึการเผยแพร่นโยบายอนรัุกษ์พลงังานให้กบัพนกังานในโรงงานควบคมุ

หมายเหต ุ: กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกวา่ 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลกัฐานรูปภาพตา่งๆเพ่ิมเตมิ

      เพ่ือให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายอนรัุกษ์พลงังานของโรงงานควบคมุ จงึได้

ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์

รูปที่ 3-2 ภาพการเผยแพร่นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน

การประชมุพนกังาน

อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. 

(ข)   ......การประชมุและการอบรมพนกังาน.............

(ก)   .......บอร์ดประชาสมัพนัธ์ โรงอาหาร...............

3.2  กำรเผยแพร่นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน

วิธีการเผยแพร่นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน

ตดิประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                      เสยีงตามสาย
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ขัน้ตอนที่ 4 กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน

การประเมินศกัยภาพการอนรัุกษ์พลงังานของโรงงานควบคมุแบง่ออกได้เป็น 3 ระดบั คอื

(4.1)   การประเมินระดบัองค์กร

(4.2)  การประเมินระดบัผลติภณัฑ์

(4.3)   การประเมินระดบัเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์

โดยมีแนวทางด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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4.1) กำรประเมินระดับองค์กร
4.1.1) ข้อมูลผลผลิตในรอบปี 2561

     ปริมำณกำรผลิต ปี 2560

1

      รายละเอียดข้อมลูการผลติในรอบปี 2561

ล าดบัที่ 1

วตัถดุบิหลกั

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

ชั่วโมงท างาน 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

หนว่ยผลผลติ ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้

ปริมาณผลผลติจริง 267,728 294,047 248,327 247,735 332,868 305,786 330,042 340,054 315,458 283,679 461,402 351,031

ก าลงัผลติตดิตัง้
(ก าลงัการผลติสงูสดุของ

เคร่ืองจกัร)

336,909 304,305 336,909 326,041 336,909 326,041 336,909 336,909 326,041 336,909 326,041 336,909

หมำยเหตุ กรณีมีหลายผลติภณัฑ์หลกัให้เพ่ิมตารางตามจ านวนชนิดของผลติภณัฑ์

ตำรำงที่ 4.1 ปริมำณกำรผลิตจ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์ ปี 2561

ล ำดับที่

ตำรำงที่ 4.2 ข้อมูลกำรผลิตในรอบปี 2561

 ชิน้สว่นรถยนต์

#DIV/0!

ก ำลังผลิตติดตัง้
(ก ำลังกำรผลิตสูงสุดของเคร่ืองจักร)

3,966,830.00                                        

ช่ือผลิตภัณฑ์

ชิน้สว่นรถยนต์

ปริมำณผลผลิตจริง

3,778,157.00                                        

ร้อยละปริมำณผลผลิต

95.24                               

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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4.1.2) ข้อมูลระบบไฟฟ้า
4.1.2.1) ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า

หมายเลข ประเภท อตัรา

เคร่ืองวดัไฟฟา้ ผู้ใช้ไฟฟา้ การใช้ไฟฟา้

 ปกติ ขนาด 1,500     kVA จ านวน 1     ตวั

 TOD ขนาด kVA จ านวน ตวั

 TOU ขนาด kVA จ านวน ตวั

 ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตวั

 TOD ขนาด kVA จ านวน ตวั

 TOU ขนาด kVA จ านวน ตวั

 ปกติ ขนาด kVA จ านวน ตวั

 TOD ขนาด kVA จ านวน ตวั

 TOU ขนาด kVA จ านวน ตวั

kVA 

หม้อแปลงไฟฟา้ผู้ใช้ไฟฟา้

27662021 4.2.2.4

รวม 1,500                     

3

ล าดบัที่
หมายเลข

2

1
9805 

020016421835
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4.1.2.2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า

คา่ไฟฟ้ารวม คา่ตวัประกอบภาระ คา่ไฟฟ้าเฉลีย่

P PP/OP1 OP/OP2 คา่ใช้จา่ย ปริมาณ คา่ใช้จา่ย

(กิโลวตัต์) (กิโลวตัต์) (กิโลวตัต์) (บาท) (กิโลวตัต์-ชัว่โมง) (บาท)

ม.ค.            576            544            544       76,567.5                   244,600             808,116.98                        905,332.89                       57.08                             3.70

ก.พ.            632            576            576       84,011.8                   235,220             773,180.97                        877,512.34                       55.38                             3.73

มี.ค.            640            608            640       85,075.2                   274,300             892,755.15                        999,945.91                       57.61                             3.65

เม.ย.            656            664            656       87,202.1                   222,820             718,736.79                        824,780.33                       46.61                             3.70

พ.ค.            648            656            560       86,138.6                   247,900             813,570.70                        928,578.23                       50.79                             3.75

มิ.ย.            640            656            680       85,075.2                   273,980             897,254.79                     1,008,354.67                       55.96                             3.68

ก.ค.            640            640            608       85,075.2                   266,180             870,455.49                        981,486.39                       55.90                             3.69

ส.ค.            688            600            640       91,455.8                   270,540             898,259.38                     1,013,302.41                       52.85                             3.75

ก.ย.            696            688            624       92,519.3                   277,260             904,330.95                     1,024,173.23                       55.33                             3.69

ต.ค.            464            464            464       61,679.5                   206,600             701,179.89 784,804.52                                             59.85                             3.80

พ.ย            592            464            432       78,694.6                   240,400             790,902.36                        889,903.55                       56.40                             3.70

ธ.ค.            664            600            640       88,265.5                   210,800             666,237.21                        771,788.61                       42.67                             3.66

    1,001,760                2,970,600               9,734,981                        11,009,963

    83,480.02              247,550.00             811,248.39                        917,496.92                       53.87                             3.71
หมายเหตุ: กรณีอตัรา ปกต ิให้กรอกคา่พลงัไฟฟา้สงูสดุ (On Peak) ในชอ่ง P  

 กรณีอตัรา TOD:  P หมายถงึ On Peak / PP หมายถงึ Partial Peak / OP หมายถงึ Off Peak  

กรณีอตัรา TOU:  P หมายถงึ  Peak / OP1 หมายถงึ Off Peak1 / OP2 หมายถงึ Off Peak2

กรณีโรงงานมีเคร่ืองวดัไฟฟา้มากกวา่ 1 เคร่ืองให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมลูการใช้ไฟฟา้ตามจ านวนของเคร่ืองวดัไฟฟา้

27662021

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561

พลงังานไฟฟ้า

(บาท) (บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง)

9805 020016421835

เฉล่ีย

เดือน

 พลงัไฟฟ้าสงูสดุ

 (เปอร์เซนต์)

รวม

kWh
[Peak Max(kW) x 24(Hr) x จ านวนวนัในแตล่ะเดือน]

คา่ตวัประกอบภาระ = x 100%
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4.1.3) ข้อมูลปริมาณการใช้เชือ้เพลิงในรอบปี 2561
ข้อมูลการใช้เชือ้เพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ชนิด หน่วย/มลูคา่ คา่ความร้อนเฉลีย่ ปริมาณพลงังานรวม
พลงังานทีใ่ช้ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจลู/หน่วย) (เมกะจลู)

น า้มนัเตา ลิตร - - 
บาท - 
ลิตร - - 
บาท - 

กิโลกรัม 44080 46390 27480 44300 45850 52650 45630 45240 45710 54490 44330 34120 530,270.00 50.23 26,635,462.10 
บาท 900910 918726.6 545752.8 889621.8 1001694 1156311.2 996559.2 988041.6 998306.4 1190061.6 968167.2 745180.8 11,299,333.20 

ล้านบีทียู - - 
บาท - 

ถ่านหิน ตนั - - 

(ชนิด….) บาท - 

ไอน า้ทีซื่อ้ ตนั - - 

(.......บาร์ / ......c) บาท - 
หน่วย - - 
บาท - 

        26,635,462.10

หน่วย(ระบ)ุ - - 
บาท - 

- 

26,635,462.10 

หมายเหตุ: 1.ในกรณีไม่มีคา่ความร้อนเฉลีย่จากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงคา่ความร้อนเฉลีย่ตามทีก่รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานก าหนด

                  2.ระบขุ้อมลูในตารางเฉพาะในสว่นทีเ่ก่ียวข้องกับการผลิตเทา่นัน้ (ไม่รวมระบบขนสง่, การผลิตไฟฟ้า และการประกอบอาหาร)

ปริมาณการใช้

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการใช้เชือ้เพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2561

รวมการใช้พลงังานหมนุเวยีน

รวมปริมาณพลงังานความร้อนทัง้หมด

ก๊าซธรรมชาติ

อ่ืนๆ….

รวมการใช้พลงังานความร้อนจากเชือ้เพลิง

พลงังานหมนุเวยีน

น า้มนัดีเซล

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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4.1.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2561

ข้อมูลการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

                     [    ]  ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน      [    ] ผลิตใช้เองภายในโรงงาน   [    ] ผลิตเพื่อจ าหน่าย

ไอน า้ทีผ่ลติ ไอน า้ทีจ่ าหน่าย
ชนิด ปริมาณ หน่วย ส าหรับใช้เอง ส าหรับจ าหน่าย .…บาร์/….  C ….บาร์/….  C

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย

ธ.ค.

ตารางที่ 4.5  ข้อมูลการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี  2561

เดอืน
ก าลงัผลติตดิตัง้ ปริมาณการใช้เชือ้เพลงิหลกั ชัว่โมง

ปริมาณพลงังานไฟฟา้ทีผ่ลติได้ ปริมาณไอน า้

รวม

(กิโลวตัต์ – ชัว่โมง) (ตนั)

(กิโลวตัต์) การเดนิเคร่ือง

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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4.1.5) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี 2561

                   สดัสว่นการใช้พลงังานไฟฟา้ในรอบปี 2561

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

แสงสวา่ง                         271,853.95 2.0% ✓

ปรับอากาศส านกังาน*                         475,744.42 11.0% ✓

ท าความเย็น                      1,507,939.89 0.0% ✓

การผลติ                      1,665,105.46 60.0% ✓

อดัอากาศ                         327,074.29 25.0% ✓

อ่ืนๆ 2.0% ✓

รวม                      2,970,600.00 100.00%

หมำยเหตุ  * เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น

ตารางที่ 4.6 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ
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4.1.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2561

ชนิดเชือ้เพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

หม้อไอน า้

เตาอตุสาหกรรม เตาหลอม LPG            26,635,462.10 100% ✓

รวม            26,635,462.10

ตารางที่  4.7 สัดส่วนการใช้พลังงานเชือ้เพลิงแยกตามระบบปี 2561

ระบบ
การใช้พลังงานเชือ้เพลิง วิธีการ

อุปกรณ์
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4.2 การประเมินระดับผลิตภณัฑ์ 
  4.2.1     ผลิตภัณฑ์ที่ 1 (ระบไุด้มากกว่า 1 ผลิตภณัฑ์ทีมี่การใช้พลงังานรวมกันสงูเกินกว่า 80% ของการใช้พลงังานทัง้หมด)

  กระบวนการผลิต

ค าอธบิายการผลติ 

น าอนิก็อต อะลมูเินียม หลอมในเตาเหลอม 700 องศา

Remove gate Over flow น างานเขา้อบเตา T5 ทีอ่ณูหภมู ิ250 องศา เขา้เคือ่ง Shot 

blash        ท าการแมชชนีงานโดยเครือ่ง กลงึแบบโรบอต ตรวจสอบงานและ แพคลงกลอ่ง

สง่มอบใหล้กูคา้

หมำยเหตุ กรณีมีหลายผลิตภณัฑ์ให้เพ่ิมแผนผงักระบวนการผลิตตามจ านวนของผลิตภณัฑ์หลกั

ค าอธิบายกระบวนการผลิต

รูปที่ 4.1 แผนผงักระบวนการผลติ

ท าการฉีดขึน้รปู Die cast machine 
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4.2.2) ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วยผลผลิต

ปริมาณผลผลิต
ค่าการใช้พลังงาน
จ าเพาะ(SEC)

(หน่วย) ไฟฟ้า ความร้อน

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล)

ม.ค. 61                   267,728.00                   244,600.00                      2,214,138.40                       11.559

ก.พ. 61                   294,047.00                   235,220.00                      2,330,169.70                         10.80

มี.ค. 61                   248,327.00                   274,300.00                      1,380,320.40                           9.54

เม.ย. 61                   247,735.00                   222,820.00                      2,225,189.00                         12.22

พ.ค. 61                   332,868.00                   247,900.00                      2,303,045.50                           9.60

มิ.ย. 61                   305,786.00                   273,980.00                      2,644,609.50                         11.87

ก.ค. 61                   330,042.00                   266,180.00                      2,291,994.90                           9.85

ส.ค. 61                   340,054.00                   270,540.00                      2,272,405.20                           9.55

ก.ย. 61                   315,458.00                   277,260.00                      2,296,013.30                         10.44

ต.ค. 61                   283,679.00                   206,600.00                      2,737,032.70                         12.27

พ.ย. 61                   461,402.00                   240,400.00                      2,226,695.90                           6.70
ธ.ค. 61                   351,031.00                   210,800.00                      1,713,847.60                           7.04

รวม                3,778,157.00                2,970,600.00                    26,635,462.10

เฉลี่ย                   314,846.42                   247,550.00                      2,219,621.84 9.88037874

 กรณีมีหลายผลิตภณัฑ์หลกัให้เพ่ิมตารางตามจ านวนชนิดของผลิตภณัฑ์

ตารางที ่4.8 ปริมาณการใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลติ.ในรอบปี 2561

เดือน

ปริมาณพลังงานที่ใช้

(เมกะจูล/หน่วย)

หมำยเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =   ปริมาณพลังงานไฟฟ า (กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) x  .  (เมกะจูล/ กิโลวตัต-์ช่ัวโมง)  + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
ปริมาณผลผลิต (หน่วย)
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เปรียบเทียบข้อมลูการใช้พลงังานหรือดชันีการใช้พลงังานเทียบกบัคา่เป้าหมายภายในโรงงาน หรือเปรียบเทียบข้อมลู

การใช้พลงังานกบัโรงงานอ่ืน  (ถ้ามี)

รูปที ่4.2 กราฟแสดงข้อมลูเปรียบเทยีบข้อมลูการใช้พลงังานหรือดชันีการใช้พลงังานเทยีบกบัคา่เปา้หมายภายในโรงงานหรือเปรียบเทยีบข้อมลู (ถ้ามี)

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

SEC ปี 2561 SEC เป้าหมาย ค่าต่่าที่สุด ค่าเฉลี่ย
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การค้นหาการใช้พลงังานที่มีนยัส าคญัในเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หลกั โรงงานควบคมุได้ด าเนินการโดยการ

ตรวจวดัหาข้อมลูปริมาณการใช้พลงังาน ชัว่โมงการท างาน และวิเคราะห์หาคา่ประสทิธิภาพและการสญูเสยี

พลงังานในแตล่ะเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หลกัที่มีการใช้ในโรงงานควบคมุ ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้

4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์
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4.3.1) การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญ เพื่อน าไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

การค้นหาการใช้พลงังานทีมี่นยัส าคญัในเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หลกั โรงงานควบคมุได้ด าเนินการโดยการ

ตรวจวดัหาข้อมลูขนาดการใช้พลงังาน ชัว่โมงการท างาน และวเิคราะห์หาคา่ประสทิธิภาพและการสญูเสยี

พลงังานในแตล่ะเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หลกัทีมี่การใช้ในโรงงานควบคมุ ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้

น้อ
ยท
ีส่ดุ
  (

1 ค
ะแ
นน

)

น้อ
ย 
    
    

(2
 ค
ะแ
นน

)

ปา
นก
ลา
ง (

3 ค
ะแ
นน

)

มา
ก 
    
    
 (4

 ค
ะแ
นน

)

มา
กท
ีส่ดุ
   (

5 ค
ะแ
นน

)

น้อ
ยท
ีส่ดุ
  (

1 ค
ะแ
นน

)

น้อ
ย 
    
    

(2
 ค
ะแ
นน

)

ปา
นก
ลา
ง (

3 ค
ะแ
นน

)

มา
ก 
    
    
 (4

 ค
ะแ
นน

)

มา
กท
ีส่ดุ
   (

5 ค
ะแ
นน

)

น้อ
ย 
    
    

(1
 ค
ะแ
นน

)

ปา
นก
ลา
ง (

2 ค
ะแ
นน

)

มา
ก 
    
    

(3
 ค
ะแ
นน

)

มา
กท
ีส่ดุ
  (

4 ค
ะแ
นน

)

แสงสว่าง ไฟฟ้า 2 5 3 30 5

ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า 5 5 2 50 3

เคร่ืองอดัอากาศ ไฟฟ้า 4 4 4 64 2

เตาหลอมอะลมิูเนียม ไฟฟ้า+LPG 4 4 3 48 2

เคร่ืองอบ T5 ไฟฟ้า 5 5 3 75 1

เคร่ืองฉีดงาน ไฟฟา้+

LPG
4 4 2 32 4

หมายเหตุ 1. เคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หลกั ทีมี่คะแนนรวมมาก ถือวา่มีความส าคญัในการน าไปก าหนดเป็นมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน

                 2.  กรณีมีหลายแผนกให้เพ่ิมตารางตามจ านวนแผนกทีมี่การใช้พลงังาน  

3. แนวทางนีเ้ป็นข้อแนะน าเทา่นัน้ทา่นสามารถใช้วธีิการอ่ืนในการประเมินทีมี่คา่นีไ้ด้ เชน่ การตรวจวดั ,การใช้งานจริง
คะ

แน
นร

วม
  (

1)
 x

 (2
) x

 (3
)

ล ำ
ดับ

คว
ำม

ส ำ
คัญ

 แบบประเมินกำรใช้พลังงำนในเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์หลัก

แผนก…...……Production… วันที่ ………12 ธันวาคม 2018……………….….....

เคร่ืองจักร/อุปกรณ์
หลัก

ประเภท
พลังงำน

(1) ขนำดกำรใช้พลังงำน (2) ช่ัวโมงกำรใช้งำน (3) ศกัยภำพกำรปรับปรุง
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ตารางที่ 4.9 แบบบนัทกึข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ปี 2561

ขนาด หน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

ไฟฟา้ เตาพกัอะลมิูเนียม - HP 6 10       6,048.00           281,802.00 9.5% 80.00 % - -

ไฟฟา้ เคร่ืองฉีดอะลมิูเนียม 50 HP 3 10       6,048.00           281,802.00 9.5% 80.00 % - -

ไฟฟา้ เคร่ืองฉีดอะลมิูเนียม 50 HP 3 10       6,048.00           281,802.00 9.5% 80.00 % - -

ไฟฟา้ เคร่ืองฉีดอะลมิูเนียม 30 HP 4 10       6,048.00           281,802.00 9.5% 80.00 % -

ไฟฟา้ แขนกลพน่สเปรย์น า้ยาเคลอืบแมพิ่มพ์ 2 HP 10 10       6,048.00           281,802.00 9.5% 80.00 % -

ไฟฟา้ แขนกลพน่สเปรย์น า้ยาเคลอืบแมพิ่มพ์ 4 HP 10 10       6,048.00             56,360.40 1.9% 80.00 %

ไฟฟา้ ปัน้จัน่ 3 HP 3 10       6,048.00             56,360.40 1.9% 80.00 %

ไฟฟา้ เคร่ืองแมชชีนน่ิง 10 HP 5 10       6,048.00             56,360.40 1.9% 80.00 %

ไฟฟา้ คอมเพรสเซอร์อดัอากาศ 50 HP 4 10       6,048.00           845,406.00 28.5% 6.5 kW/m3/min

ไฟฟา้ หอผึ่งน า้หลอ่เย็น 3 HP 1 10       6,048.00           140,901.00 4.7% 80.00 %

ไฟฟา้ เคร่ืองบ าบดัอากาศเสยี 50 HP 1 10       6,048.00             56,360.40 1.9% 80.00 % -

ไฟฟา้ โรงบ าบดัน า้เสยี 6 HP 1 10       6,048.00             56,360.40 1.9% 80.00 %

ไฟฟา้ เตาอบ T5 รุ่น NF-4000 - HP 1 10       6,048.00           140,901.00 4.7% 80.00 %

หมำยเหตุ :  ให้ด าเนินการบนัทึกเฉพาะเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หลกัทีมี่นัยส าคญั

ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-

ช่ัวโมง/ปี)

สัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หมายเหตุระบบที่ใช้พลังงาน ช่ือเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จ านวน
อายุการใช้งาน 

(ปี)
ช่ัวโมงใช้งาน

เฉล่ีย/ปี
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ตารางที่ 4.10 แบบบนัทกึข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยส าคัญของอุปกรณ์ /เคร่ืองจกัร ปี 2561

ขนาด หน่วย ชนิด หน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

ความร้อน เตาหลอมอะลูมิเนียม HM-2000 2000 HM 1 10 6048 LPG kg          12,406,860.23 47% 80 %  คาดการณ์

ความร้อน เตาหลอมอะลูมิเนียม HM-300 300 HM 1 10 6048 LPG kg            7,444,116.14 28% 80 %  คาดการณ์

ความร้อน เตาหลอมอะลูมิเนียม SEP-200 200 SEP 3 10 6048 LPG kg            4,962,744.09 19% 80 %  คาดการณ์

หมำยเหตุ :  ให้ด าเนินการบนัทกึเฉพาะเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์หลกัทีมี่นยัส าคญั

การใช้เชือ้เพลิง ปริมาณการใช้
พลังงานความ

ร้อน (เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการ
ใช้พลังงาน
ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หมายเหตุระบบที่ใช้พลังงาน ช่ืออุปกรณ์/เคร่ืองจักรหลัก

พิกัด

จ านวน
อายุการใช้งาน 

(ปี)
ช่ัวโมงใช้งาน
เฉล่ียต่อปี
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โรงงานควบคมุได้ก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลงังาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

5.1 กำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำน 

เป้ำหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำน 

คา่เป้าหมาย

          1.00%

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลติ ที่ 1

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลติ ที่ 2

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลติ ที่ 3

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลติ ที่ ….

หมายเหต ุ: กรณีเลอืกเป้าหมายการอนรัุกษ์พลงังานเป็นคา่การใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลติและมีหลายผลผลติให้

ระบใุห้ครบตามผลผลติที่โรงงานด าเนินการ

ขัน้ตอนที่ 5 กำรก ำหนดเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำน และแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

การก าหนดเปา้หมาย

ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลงังานที่ใช้เดมิ
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กิโลวตัต์
กิโลวตัต์-

ชัว่โมง/ปี
บาท/ปี ชนิด ปริมาณ/ปี หน่วย บาท/ปี

1 เปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 0.8           1,814             6,725       0.06% 13,500 2.01        

1,814             6,725       0.06%
หมายเหต:ุ 1. ร้อยละผลประหยดั คิดเทียบจากข้อมลูการใช้พลงังานรวมในปีที่ผ่านมา 

2. อตัราคา่ไฟฟา้เฉลีย่ ............3.71................. บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง (ปี 2560)

3. อตัราคา่เชือ้เพลิง ................................ บาท/(ระบหุน่วย) (ปี 2560)

ด้านไฟฟ้า

ล าดบัที่ มาตรการ

เป้าหมายการประหยดั

ไฟฟา้ เชือ้เพลงิ

ตารางที่  5.1  มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนรัุกษ์พลงังาน

ด้านความร้อน

รวม

ร้อยละผล

ประหยดั

รวมทัง้หมด

เงินลงทนุ (บาท)
ระยะเวลา

คนืทนุ (ปี)
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เร่ิมต้น สิน้สุด

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

1 เปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ลดพลงังานไฟฟ้า ม.ค.-62 ธ.ค.-62 13,500 นายเกรียงศกัดิ์ วิชาชยั

หมายเหต ุ: ผู้ รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางที่ 5.2  แผนอนรัุกษ์พลงังานด้านไฟฟ้า

ผู้ รับผิดชอบล าดับที่ มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
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เร่ิมต้น สิน้สุด

(เดอืน/ปี) (เดอืน/ปี)

หมายเหต ุ: ผู้ รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลทีรั่บผิดชอบมาตรการ

ตารางที่ 5.3  แผนอนรัุกษ์พลงังานด้านความร้อน

ผู้ รับผิดชอบล าดับที่ มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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1) มาตรการล าดบัที:่ ...................................................1

2) ช่ือมาตรการ: …………................................................................เปลี่ยนหลอดไฟฟา้แสงสวา่ง

3) ผู้ รับผิดชอบมาตรการ:  .........................................นายเกรียงศกัดิ์ วชิาชยั ต าแหน่ง  ......ผู้ รับผิดชอบพลังงาน....

4) อปุกรณ์ทีป่รับปรุง: ………................................................................................................................ระบบแสงสวา่ง

5) จ านวนอปุกรณ์ทีป่รับปรุง: 1… ชุด

6) สถานทีป่รับปรุง: ……............................................................................................................พืน้ทีก่ารผลติ

7) สาเหตกุารปรับปรุง: ……........................................................................................................ปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากมีอายกุารใช้งานนาน

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี

8) การใช้พลงังานก่อนการปรับปรุง                      1.38                2,980.80            11,047.77

9) การใช้พลงังานหลงัการปรับปรุง                      0.54                1,166.40              4,323.04

10) ผลประหยดั                      0.84                1,814.40              6,724.73

11) เงินลงทนุทัง้หมด  13,500 บาท

12)  ระยะเวลาคนืทนุ 2.01 ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง  :

14) วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง

………………………………

…………………………………

รำยละเอียดมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

..........ด าเนินการใช้การค านวน และตรวจวดัการใช้พลงังานก่อนและหลงัปรับปรุง...................

.........เปลี่ยนหลอดแสงสวา่งทีเ่สยีจากเดมิเป็นฟลอูอเรสเซนต์ T-8 36 W  เป็น LED T8-18W

(ยกข้อมลูจากการค านวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง

16) แสดงวธีิการค านวณประกอบ

ก าลงัไฟฟา้ก่อนปรับปรุง 46.00                       W

ก ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง 18.00                       W
จ ำนวน 30.00                       หลอดไฟ

ช่ัวโมงใช้งำนต่อปี 2,160.00                   h/year
ก ำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุง 1.38                         kW

พลังงำนไฟฟ้ำก่อนปรับปรุง 2,980.80                   kWh/year
ก ำลังไฟฟ้ำตรวจวัด 1.58                         kW/mc

ก ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง 0.54                         kW
พลังงำนไฟฟ้ำหลังปรับปรุง 1,166.40                   kWh/year

พลังงำนท่ีประหยัดได้ 0.84                         kW
1,814.40                   kWh/year

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ 3.71                         THB/kWh
ผลประหยัด 6,724.73                   THB/year

เงินลุงทุนจริง 13,500.00                  THB/year
ผลประหยัด 2.01                         THB/year

%ผลประหยัดเทียบกับปี 2561 0.06%

รำยละเอียดมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) (ต่อ)

(ใส่ภำพก่อนด ำเนินกำรปรับปรุง)

รูปที ่5-1 ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง
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1) มาตรการล าดบัที:่  .......................................................

2) ช่ือมาตรการ: ...................................................................................

3) ผู้ รับผิดชอบมาตรการ:…….............................................. ต าแหน่ง........................................

4) อปุกรณ์ทีป่รับปรุง: ……………......................................................................................

5) จ านวนอปุกรณ์ทีป่รับปรุง:  ......ชดุ

6) สถานทีป่รับปรุง: ……............................................................................................

7) สาเหตกุารปรับปรุง: .............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน่วย/ปี เมกะจลู/ปี บาท/ปี

8) การใช้พลงังานก่อนการปรับปรุง 

9) การใช้พลงังานหลงัการปรับปรุง

10) ผลประหยดั -                     -                     -                     

11) เงินลงทนุทัง้หมด  บาท

12) ระยะเวลาคนืทนุ ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง  : 

14) วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง

………หรือได้จากการใช้เคร่ืองมือตรวจวดัประกอบการค านวณ)…………………………

………ขนาด จ านวน อายกุารใช้งาน ฯลฯ และสาเหตทุีต้่องมีการปรับปรุง)…………

(ยกข้อมลูจากการค านวณมาสรุปในตาราง)

…………………………………

..........(อธิบายวธีิการได้มาของตวัเลขผลการประหยดัพลงังาน............................

รำยละเอียดมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน)

.........(อธิบายสภาพของเคร่ืองจกัรเดมิก่อนปรับปรุง โดยระบชุนิด............................

………เช่น ได้จากการประเมินคา่ตามสเป็คอปุกรณ์ประกอบการค านวณ………………………

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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15) ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง

16) แสดงวธีิการค านวณประกอบ

(แสดงวธีิการค านวณอยา่งละเอียด)

รำยละเอียดมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน) (ต่อ)

(ใส่ภำพก่อนด ำเนินกำรปรับปรุง)

รูปที ่5-2 ภาพก่อนด าเนินการปรับปรุง

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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5.2 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กลุ่ม

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

1 การสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์พลงังาน พนกังาน 150 นายเกรียงศกัดิ ์วิชาชยั

กลุ่ม

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

1 ให้พนกังานออกแบบและตดิปา้ย "ปิดเม่ือไมใ่ช้งาน " ที่สวิทซ์ที่อปุกรณ์ไฟฟา้พนกังาน 150 นายเกรียงศกัดิ ์วิชาชยั

2 ให้พนกังานออกแบบและตดิปา้ย "ตัง้อณุหภมิูที่ 25 องศา " ที่สวิทซ์เคร่ืองปรับอากาศพนกังาน 150 นายเกรียงศกัดิ ์วิชาชยั

หมายเหต ุ: ผู้ รับผิดชอบ หมายถึง บคุคลที่รับผิดชอบหลกัสตูร/กิจกรรม

จ านวนผู้ เข้าอบรม

จ านวนผู้ เข้าอบรม

ตารางที่ 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2562

ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2562

หลักสูตร
เดือน

หลักสูตร
เดือน

ผู้ รับผดิชอบ

ผู้ รับผดิชอบ

ล าดับที่

ล าดับที่
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จ านวนติดประกาศ …1.. แหง่ จ านวนติดประกาศ ….. แหง่

แผ่นพบั/วารสาร ......ฉบบั สปัดาห์ละ ….. ครัง้  ชว่งเวลา…...

   

จ านวนผู้ ได้รับ …   .. คน เดือนละ …1.. ครัง้ 

ระดบัของผู้ ได้รับ…….

   

เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการฝึกอบรม

5.3 กำรเผยแพร่แผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

      เพ่ือให้พนักงานทกุคนรับทราบและเข้าร่วมด าเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์

พลงังานขององค์กร โดยโรงงานได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

วธีิการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน

ติดประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การประชมุพนกังาน

หมายเหต ุ: กรณีมีวธีิการเผยแพร่มากกวา่ 2 วธีิการ โรงงานสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลกัฐานรูปภาพตา่งๆเพ่ิมเติม

อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. 

(ข)   .......การประชมุและการอบรมพนักงาน.......................

รูปที ่5-3 เผยแพร่แผนการฝึกอบรม

(ก)   .......ติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์................................
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เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหต ุ: กรณีมีวธีิการเผยแพร่มากกวา่ 2 วธีิการ โรงงานสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลกัฐานรูปภาพตา่งๆเพ่ิมเติม

(ก)   .......ติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์................................

(ข)   .......การประชมุและการอบรมพนักงาน............................

รูปที ่5-4 เผยแพร่แผนกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 
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ล าดบัที่ มาตรการ หมายเหตุ

ด าเนินการตามแผน

ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจาก...................................................................

..............................................................................................................................................................

ลา่ช้า เน่ืองจาก..........……...............………….

..............................................................................................................................................................

ด าเนินการตามแผน

ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจาก..................................

..............................................................................................................................................................

ลา่ช้า เน่ืองจาก..........……...............………….

..............................................................................................................................................................

ด าเนินการตามแผน

ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจาก..................................

..............................................................................................................................................................

ลา่ช้า เน่ืองจาก..........……...............………….

..............................................................................................................................................................

1 เปลี่ยนหลอดไฟฟา้แสงสวา่ง

ขัน้ตอนที่ 6 กำรด ำเนินกำรตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน กำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำร
ปฏิบัติตำมเป้ำหมำยและแผนอนุรักษ์พลังงำน และแผนกำรฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

ตารางที่ 6.1 สรุปผลการตดิตามการด าเนินการตามแผนอนรัุกษ์พลงังาน

2

สถานภาพการด าเนินการ

6.1  สรุปผลการติดตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

   คณะท างานด้านการจดัการพลงังานได้ด าเนินการตดิตามความก้าวหน้าของการปฏิบตังิานตามแผนและมาตรการ

อนรัุกษ์พลงังาน โดยผลการด าเนินการสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ตรวจสอบการปฎิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 6.2 สรุปผลการตรวจสอบการปฎิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

แผนการอนรัุกษ์

พลงังานตามเป้าหมาย

ผลการอนรัุกษ์

พลงังานทีเ่กิดขึน้จริง
ร้อยละทีล่ดลงของปริมาณพลงังาน

ทีใ่ช้เดมิ
1.00% 0.08%

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่

หน่วยผลผลติ ที ่1
-                             

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่

หน่วยผลผลติ ที ่2
-                             

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่

หน่วยผลผลติ ที ่3
-                             

ระดบัของคา่การใช้พลงังานตอ่

หน่วยผลผลติ ที ่…….
-                             

การตดิตามการด าเนินการ
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ช่ือมาตรการ: …...........................................................................................................................................................................เปลีย่นหลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง

มาตรการล าดบัที:่  .......................................................................  1 จากจ านวนทัง้หมด:   1 มาตรการ

กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี

หมายเหตุ: 1. ระบมุาตรการเรียงตามล าดบั โดยกรอก 1 แผน่ ตอ่ 1 มาตรการ

              2. รายละเอียด และทีมี่ของผลการอนรัุกษ์พลงังานทีเ่กิดขึน้จริงอยูห่น้าถดัไป

ช่ือโครงการทีข่อรับการสนับสนนุจาก พพ. (ถ้ามี): …..........................................................................................................................................................................

จ านวนเงินทีไ่ด้รับการสนับสนนุ…..........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้ระหวา่งด าเนินการ: …..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: …...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        8,405.9               2,268.001/62-12/62 1/62-12/62 เสร็จเรียบร้อย            13,500         14,700

ตามแผน
ด าเนินการ

ทีเ่กิดขึน้จริง ตามแผน(บาท)
ลงทนุจริง 

(บาท)

           1.05        0.84              1,814.40       6,724.73

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟา้  

ตารางที่ 6.3  ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัิตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพการ
ด าเนินการ

เงินลงทนุ
ผลการอนรัุกษ์พลงังาน

ตามเป้าหมาย
(คา่จากการค านวณ)

ทีเ่กิดขึน้จริง
(จากการตรวจสอบหลงัด าเนินการ)

ไฟฟา้ไฟฟา้

 38



ช่ือมาตรการ.........................เปลี่ยนหลอดไฟฟา้แสงสวา่ง

มาตรการล าดบัที่....................................... 1

ภาพหลงัด าเนินการปรับปรุง

แสดงวธีิการค านวณประกอบ

ก าลงัไฟฟา้ก่อนปรับปรุง 46.00               W

ก ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง 16.00               W
จ ำนวน 35.00               หลอดไฟ

ช่ัวโมงใช้งำนต่อปี 2,160.00           h/year
ก ำลังไฟฟ้ำก่อนปรับปรุง 1.61                 kW

พลังงำนไฟฟ้ำก่อนปรับปรุง 3,477.60           kWh/year
ก ำลังไฟฟ้ำตรวจวัด 1.58                 kW/mc

ก ำลังไฟฟ้ำหลังปรับปรุง 0.56                 kW
พลังงำนไฟฟ้ำหลังปรับปรุง 1,209.60           kWh/year

พลังงำนท่ีประหยัดได้ 1.05                 kW
2,268.00           kWh/year

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ 3.71                 THB/kWh
ผลประหยัด 8,405.91           THB/year

เงินลุงทุนจริง 14,700.00          THB/year
ผลประหยัด 1.75                 THB/year

%ผลประหยัดเทียบกับปี 2561 0.08%

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรที่เกิดขึน้จริง
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

(ใส่ภำพหลังด ำเนินกำรปรับปรุง)

รูปที ่6-1 หลงัด าเนินการปรับปรุง
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ช่ือมาตรการ: …...........................................................................................................................................................................

มาตรการล าดบัที่:  .................................................................................... จากจ านวนทัง้หมด:   ..........................มาตรการ

ชนิด ปริมาณ (MJ/ปี) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (MJ/ปี) บาท/ปี

หมายเหตุ: 1. ระบมุาตรการเรียงตามล าดบั โดยกรอก 1 แผน่ ตอ่ 1 มาตรการ

              2. รายละเอียด และที่มีของผลการอนรัุกษ์พลงังานที่เกิดขึน้จริงอยูห่น้าถดัไป

ช่ือโครงการทีข่อรับการสนบัสนนุจาก พพ. (ถ้ามี): …..........................................................................................................................................................................

จ านวนเงินทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ…..........................................................................................................................................................................

ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้ระหวา่งด าเนินการ: …..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ….....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ตามแผน

ด าเนินการ
ทีเ่กิดขึน้จริง ตามแผน

ลงทนุจริง

 (บาท)

ตารางที่ 6.4  ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัิตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน

ส าหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพการ

ด าเนินการ

เงินลงทนุ

เชือ้เพลงิ

ผลการอนรัุกษ์พลงังาน

ตามเป้าหมาย

(คา่จากการค านวณ)

ทีเ่กิดขึน้จริง

(จากการตรวจสอบหลงัด าเนินการ)

เชือ้เพลงิ

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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ช่ือมาตรการ.........................

มาตรการล าดบัที.่......................................

ภาพหลงัด าเนินการปรับปรุง

แสดงวธีิการค านวณประกอบ

(แสดงวธีิการค านวณอยา่งละเอียด)

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินกำรที่เกิดขึน้จริง
(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน)

(ใส่ภำพหลังด ำเนินกำรปรับปรุง)

รูปที ่6-2 หลงัด าเนินการปรับปรุง

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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ล าดบัที่
ช่ือหลกัสตูรการ

ฝึกอบรม

จ านวนผู้ เข้า

อบรม
หมายเหตุ

ด าเนินการตามแผน

ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจาก..................................

..............................................................................................................................................................

ลา่ช้า เน่ืองจาก..........……...............………….

..............................................................................................................................................................

ด าเนินการตามแผน

ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจาก..................................

..............................................................................................................................................................

ลา่ช้า เน่ืองจาก..........……...............………….

..............................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: กรณีมีแผนการฝึกอบรม มากกวา่ล าดบัที่ก าหนดสามารถเพ่ิมเติมได้

ภาพ/หลกัฐานแสดงการฝึกอบรม

6.2  ผลการติดตามการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 6.5 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลกัสตูรแผนการฝึกอบรม

สถานภาพการด าเนินการ

1
การสร้างจิตส านึกใน

การอนรัุกษ์พลงังาน
150

รูปที ่6-3 ภาพแสดงการฝึกอบรม

(ใส่ภำพ/หลักฐำนแสดงกำรฝึกอบรม)

2

0
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ล าดบัที่

ช่ือกิจกรรมเพ่ือ

สง่เสริมการอนรัุกษ์

พลงังาน

จ านวน

ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมฯ

หมายเหตุ

ด าเนินการตามแผน

ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจาก..................................

..............................................................................................................................................................

ลา่ช้า เน่ืองจาก..........……...............………….

..............................................................................................................................................................

ด าเนินการตามแผน

ไมไ่ด้ด าเนินการ เน่ืองจาก..................................

..............................................................................................................................................................

ลา่ช้า เน่ืองจาก..........……...............………….

..............................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: กรณีมีแผนกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน มากกวา่ล าดบัที่ก าหนดสามารถเพ่ิมเติมได้

ภาพ/หลกัฐานแสดงกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน

ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน

1
ให้พนกังานออกแบบและ

ติดปา้ย "ปิดเม่ือไมใ่ช้งาน 

" ที่สวิทซ์ที่อปุกรณ์ไฟฟา้

6.2  ผลการติดตามการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รูปที ่6-4 ภาพแสดงกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน

สถานภาพการด าเนินการ

2

ให้พนกังานออกแบบและ

ติดปา้ย "ตัง้อณุหภมิูที่ 25

 องศา " ที่สวิทซ์

เคร่ืองปรับอากาศ

ทกุคน

ทกุคน
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6.3  ข้อมูลทำงด้ำนพลังงำนในรอบปี 2562

6.3.1) ข้อมูลกำรผลิตในรอบปี 2562

1

รายละเอียดข้อมลูการผลติในรอบปี 2562

ล าดบัที่ 1

วตัถดุบิหลกั

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

ชั่วโมงท างาน 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

หนว่ยผลผลติ ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้  ชิน้

ปริมาณผลผลติจริง 342,031 205,673 320,281 225,146 292,536 320,908 349,981 240,034 270,039 247,634 253,567 209,093

ก าลงัผลติตดิตัง้
(ก าลงัการผลติสงูสดุ

ของเคร่ืองจกัร)

      336,909       304,305       336,909       326,041       336,909       326,041       336,909       336,909       326,041       336,909       326,041        336,909

หมำยเหตุ กรณีมีหลายผลติภณัฑ์หลกัให้เพ่ิมตารางตามจ านวนชนิดของผลติภณัฑ์

ตำรำงที่ 6.7 ปริมำณกำรผลิตจ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์ ปี 2562

ตำรำงที่ 6.8 ข้อมูลกำรผลิตในรอบปี 2562

ชิน้สว่นรถยนต์

ล ำดับที่ ช่ือผลิตภัณฑ์
ก ำลังผลิตติดตัง้

(ก ำลังกำรผลิตสูงสุดของเคร่ืองจักร)
ปริมำณผลผลิตจริง ร้อยละปริมำณผลผลิต

ชิน้สว่นรถยนต์ 3,966,830.00                                        3,276,923.00 82.61                               

 44



หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า

คา่ไฟฟา้รวม คา่ตวัประกอบภาระ คา่ไฟฟา้เฉลีย่

P PP/OP1 OP/OP2 คา่ใช้จ่าย ปริมาณ คา่ใช้จ่าย

(กิโลวตัต์) (กิโลวตัต์) (กิโลวตัต์) (บาท) (กิโลวตัต์-ชัว่โมง) (บาท)

ม.ค.            608            544            440      80,821.44                    236,300              778,457.36 892,292.70                                            52.24                             3.78

ก.พ.            576            456            448      76,567.68                    210,860              689,875.21 794,256.05                                            54.48                             3.77

มี.ค.            464            464            448      61,679.52                    244,080              795,237.71 890,780.00                                            70.70                             3.65

เม.ย.            472            456            464      62,742.96                    193,920              644,314.75 733,536.43                                            57.06                             3.78

พ.ค.            496            480            488      65,933.28                    228,020              753,643.52 848,979.43                                            61.79                             3.72

มิ.ย.            480            464            464      63,806.40                    247,480              792,441.06 885,801.66                                            71.61                             3.58

ก.ค.            496            472            472      65,933.28                    262,040              771,062.58 948,868.49                                            71.01                             3.62

ส.ค.            648            680            480      86,138.64                    227,180              753,573.09 870,628.90                                            44.90                             3.83

ก.ย.            504            472            488      66,996.72                    236,740              786,081.81 883,743.96                                            65.24                             3.73

ต.ค.            632            488            440      84,011.76                    201,920              683,506.28 796,516.09                                            42.94                             3.94

พ.ย            512            488            472      68,060.16                    241,480              794,156.81 899,353.21                                            65.51                             3.72

ธ.ค.            568            464            456      75,504.24                    194,480              624,092.48 728,123.44                                            46.02                             3.74

        858,196                2,724,500                8,866,443                         10,172,880

     71,516.34              227,041.67              738,870.22                         847,740.03                        58.62                             3.73
หมายเหตุ: กรณีอตัรา ปกติ ให้กรอกคา่พลงัไฟฟา้สงูสดุ (On Peak) ในช่อง P  

 กรณีอตัรา TOD:  P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak  

กรณีอตัรา TOU:  P หมายถึง  Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีโรงงานมีเคร่ืองวดัไฟฟา้มากกวา่ 1 เคร่ืองให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมลูการใช้ไฟฟา้ตามจ านวนของเคร่ืองวดัไฟฟา้

27662021

ตารางที่ 6.9 ข้อมลูการใช้ไฟฟา้ในรอบปี 2562

เฉล่ีย

เดือน

 พลงัไฟฟา้สงูสดุ

 (เปอร์เซนต์)

6.3.2) ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2562

พลงังานไฟฟา้

(บาท)

รวม

(บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง)

9095 020002105484

kWh
[Peak Max(kW) x 24(Hr) x จ านวนวนัในแตล่ะเดือน]

คา่ตวัประกอบภาระ = x 100%
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6.3.2) ข้อมูลกำรใช้เชือ้เพลิงและพลังงำนหมุนเวียนในรอบปี 2562

ชนิด หน่วย/มลูคา่ คา่ความร้อนเฉลี่ย ปริมาณพลงังานรวม
พลงังานที่ใช้ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจลู/หน่วย) (เมกะจลู)

 น า้มนัเตา  ลติร - - - 

 (ชนิด.......)  บาท - 
 ลติร - - - 
 บาท - 

 กิโลกรัม 54,250.00 27,490.00 54,900.00 26,970.00 46,670.00 44,710.00 35,730.00 36,740.00 46,180.00 45,400.00 36,600.00 45,990.00 501,630.00 50.23 25,196,874.90 
 บาท 1,184,820.00 600,381.60 1,199,016.00 589,024.80 1,019,272.80 976,466.40 780,343.20 802,401.60 1,008,571.20 991,536.00 799,344.00 1,004,421.60 10,955,599.20 

 ล้านบทีียู - -                         - 
 บาท - 

 ถ่านหิน  ตนั - - - 

 (ชนิด….)  บาท - 

 ไอน า้ที่ซือ้  ตนั - - - 

 (.......บาร์ / ......°c)  บาท - 
 หน่วย - - - 
 บาท - 

        25,196,874.90

 หน่วย(ระบ)ุ - - - 
 บาท - 

- 

25,196,874.90 

หมายเหตุ ในกรณีไมมี่คา่ความร้อนเฉลี่ยจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงคา่ความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานก าหนด

ปริมาณการใช้

ตารางที ่6.10  ข้อมลูการใช้เชือ้เพลงิและพลงังานหมนุเวยีนในรอบปี 2562

รวมการใช้พลงังานหมนุเวียน

รวมปริมาณพลงังานความร้อนทัง้หมด

 ก๊าซธรรมชาติ

 อ่ืนๆ….

 รวมการใช้พลงังานความร้อนจากเชือ้เพลงิ

 พลงังานหมนุเวียน

 น า้มนัดีเซล

 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
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กราฟแสดงการเปรียบเทยีบข้อมูลการใช้พลังงาน

รูปที่ 6-5 กราฟแสดงข้อมลูเปรียบเทียบการใช้พลงังานไฟฟา้รายเดือน ปี 2562 และ 2562

รูปที่ 6-6 กราฟแสดงข้อมลูเปรียบเทียบการใช้พลงังานความร้อนจากเชือ้เพลงิรายเดือน ปี 2561 และ 2562
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2561

ปี 2562

MJ

เดือน

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเชือ้เพลิงรายเดือน 2 ปี)

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน 2 ปี)
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6.3.4) ข้อมูลปริมาณการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2562

ข้อมูลการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

                     [    ]  ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน      [    ] ผลิตใช้เองภายในโรงงาน   [    ] ผลิตเพื่อจ าหน่าย

ไอน า้ทีผ่ลติ ไอน า้ทีจ่ าหน่าย
ชนิด ปริมาณ หน่วย ส าหรับใช้เอง ส าหรับจ าหน่าย .…บาร์/….  C ….บาร์/….  C

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย

ธ.ค.

ตารางที่ 6.11  ข้อมูลการใช้เชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี  2562

เดอืน
ก าลงัผลติตดิตัง้ ปริมาณการใช้เชือ้เพลงิหลกั ชัว่โมง

ปริมาณพลงังานไฟฟา้ทีผ่ลติได้ ปริมาณไอน า้

รวม

(กิโลวตัต์ – ชัว่โมง) (ตนั)

(กิโลวตัต์) การเดนิเคร่ือง

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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รูปที่ 6-7 กราฟแสดงข้อมลูเปรียบเทียบการใช้พลงังานเชือ้เพลงิผลติไฟฟา้รายเดอืน ปี 2561 และ 2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2561

ปี 2562

MJ

เดือน

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน 2 ปี)

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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6.3.5) สัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบในรอบปี 2562

                  สดัสว่นการใช้พลงังานไฟฟา้

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

แสงสวา่ง                          54,490.00 2.0% ✓

ปรับอากาศส านกังาน*                        299,695.00 11.0% ✓

ท าความเย็น                     1,221,650.96 44.8% ✓

การผลิต                        467,539.04 17.2% ✓

อดัอากาศ                        681,125.00 25.0% ✓

อ่ืนๆ                          54,490.00 2.0%

รวม                     2,724,500.00 102.00%

หมำยเหตุ  * เฉพาะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น

ตารางที่ 6.12 สดัสว่นการใช้พลงังานไฟฟา้แยกตามระบบปี 2562

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ
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6.3.6) ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในรอบปี 2562

ชนิดเชือ้เพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

หม้อไอน า้

เตาอตุสาหกรรม เตาหลอม LPG             25,196,874.90 100%

รวม             25,196,874.90

ตารางที ่6.13 สดัสว่นการใช้พลงังานเชือ้เพลิงแยกตามระบบปี 2562

ระบบ
การใช้พลังงานเชือ้เพลิง

อุปกรณ์
วิธีการ
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สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2561 สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2562

รูปท่ี 6-9 กรำฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ปี 2561 และ 2562

รูปท่ี 6-10 กรำฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้พลังงำนควำมร้อน ปี 2561 และ 2562

รูปท่ี 6-8 กรำฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้พลังงำน ปี 2561 และ 2562
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ความร้อน (MJ)

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานไฟฟ้า 2 ปี)

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนพลังงานความร้อน 2 ปี)

ไมม่กีารใชห้รอืใมม่ขีอ้มลู
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6.3.7) ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วยผลผลิต

ปริมาณผลผลิต
ค่าการใช้พลังงาน
จ าเพาะ(SEC) ปริมาณผลผลิต

ค่าการใช้พลังงาน
จ าเพาะ(SEC)

(หน่วย) ไฟฟ้า ความร้อน (หน่วย) ไฟฟ้า ความร้อน

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (เมกะจูล)

ม.ค. 61                   267,728.00                   244,600.00                     2,214,138.40                        11.56 ม.ค. 62                   342,031.00                   236,300.00             2,724,977.50                        10.45

ก.พ. 61                   294,047.00                   235,220.00                     2,330,169.70                        10.80 ก.พ. 62                   205,673.00                   210,860.00             1,380,822.70                        10.40

มี.ค. 61                   248,327.00                   274,300.00                     1,380,320.40                          9.54 มี.ค. 62                   320,281.00                   244,080.00             2,757,627.00                        11.35

เม.ย. 61                   247,735.00                   222,820.00                     2,225,189.00                        12.22 เม.ย. 62                   225,146.00                   193,920.00             1,354,703.10                          9.12

พ.ค. 61                   332,868.00                   247,900.00                     2,303,045.50                          9.60 พ.ค. 62                   292,536.00                   228,020.00             2,344,234.10                        10.82

มิ.ย. 61                   305,786.00                   273,980.00                     2,644,609.50                        11.87 มิ.ย. 62                   320,908.00                   247,480.00             2,245,783.30                          9.77

ก.ค. 61                   330,042.00                   266,180.00                     2,291,994.90                          9.85 ก.ค. 62                   349,981.00                   262,040.00             1,794,717.90                          7.82

ส.ค. 61                   340,054.00                   270,540.00                     2,272,405.20                          9.55 ส.ค. 62                   240,034.00                   227,180.00             1,845,450.20                        11.10

ก.ย. 61                   315,458.00                   277,260.00                     2,296,013.30                        10.44 ก.ย. 62                   270,039.00                   236,740.00             2,319,621.40                        11.75

ต.ค. 61                   283,679.00                   206,600.00                     2,737,032.70                        12.27 ต.ค. 62                   247,634.00                   201,920.00             2,280,442.00                        12.14

พ.ย. 61                   461,402.00                   240,400.00                     2,226,695.90                          6.70 พ.ย. 62                   253,567.00                   241,480.00             1,838,418.00                        10.68
ธ.ค. 61                   351,031.00                   210,800.00                     1,713,847.60                          7.04 ธ.ค. 62                   209,093.00                   194,480.00             2,310,077.70                        14.40

รวม                3,778,157.00                2,970,600.00                   26,635,462.10 รวม                3,276,923.00                2,724,500.00           25,196,874.90

เฉลีย่                   314,846.42                   247,550.00                     2,219,621.84                          9.88 เฉลีย่                   273,076.92                   227,041.67             2,099,739.58                        10.68

 กรณีมีหลายผลติภณัฑ์หลกัให้เพ่ิมตารางตามจ านวนชนิดของผลติภณัฑ์

ตารางที ่6.14 ปริมาณการใช้พลงังานตอ่หน่วยผลผลติของ .............ในรอบปี 2561 และ ปี 2562

เดือน

ปริมาณพลังงานที่ใช้

(เมกะจูล/หน่วย) เดือน

ปริมาณพลังงานที่ใช้

(เมกะจูล/หน่วย)

หมำยเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =   ปริมาณพลังงานไฟฟ า (กิโลวัตต-์ช่ัวโมง) x  .  (เมกะจูล/ กิโลวตัต-์ช่ัวโมง)  + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)
ปริมาณผลผลิต (หน่วย)
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รูปที ่6-11 กราฟแสดงข้อมลูเปรียบเทียบคา่ SEC ของผลติภณัฑ์ ปี 2562 และ ปี 2561
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หมำยเหตุ

โปรดแนบส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้

7.1  คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

ใส่เอกสารค าส่ังแต่งตัง้คณะผู้ตรวจประเมินฯ

รูปที่ 7-1  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กร

ขัน้ตอนที่ 7 กำรตรวจติดตำมและประเมินกำรจัดกำรพลังงำน

การแต่งตัง้คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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จ านวนตดิประกาศ …1.. แหง่ จ านวนตดิประกาศ ….. แหง่

แผน่พบั/วารสาร .....ฉบบั สปัดาห์ละ ….. ครัง้  ชว่งเวลา…...
   

จ านวนผู้ได้รับ … .. คน เดอืนละ …1.. ครัง้ 
ระดบัของผู้ได้รับ…หวัหน้างาน….

   

7.2  กำรเผยแพร่ คณะผู้ตรวจประเมินกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กร

      เพ่ือให้พนกังานทกุคนรับทราบ ค าสัง่แตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กร 

โดยโรงงานได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กร

รูปที่ 7-2  เผยแพร่ค าสัง่แตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กร

หลกัฐานหรือเอกสารตา่งๆ ทีแ่สดงถงึการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กร ให้กบั

พนกังานในองค์กรได้รับทราบอยา่งทัว่ถงึ

(ข)    ....การประชมุ.............

การประชมุพนกังาน

อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. 

หมายเหต ุ: กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกวา่ 2 วิธีการ โรงงานสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลกัฐานรูปภาพตา่งๆเพ่ิมเตมิ

ตดิประกาศ โปสเตอร์

เอกสารเผยแพร่                                      เสยีงตามสาย

จดหมายอิเลค็ทรอนิกส์

(ก)   ......บอร์ดประชาสมัพนัธ์.................
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1.    
  

ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน ทีร่ะบโุครงสร้าง อ านาจ

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะท างาน ✓ ✓

2.    
  

เอกสารทีแ่สดงถึงการเผยแพร่ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานด้านการจดั

การพลงังานให้บคุลากรรับทราบด้วยวิธีการตา่งๆ ✓ ✓

3.    
  

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................................

1.    
  

ผลการประเมินการด าเนินงานด้านพลงังานทีผ่่านมา โดยใช้ ตารางการ

ประเมินการจดัการพลงังาน (Energy Management Matrix)
✓ ✓

2.    
  

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................................

1.    
  

นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน
✓ ✓

2.    
  

เอกสารทีแ่สดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนรัุกษ์พลงังานให้บคุลากร

รับทราบด้วยวิธีการตา่งๆ ✓ ✓

3.    
  

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................................

2. 
  

การประเมินสถานภาพการ

จดัการพลงังานเบือ้งต้น

คณะท างานด้านการจดั

การพลงังาน

นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน3. 
  

1. 
  

7.3  ผลการตรวจประเมินภายใน

ตารางที่ 7.1  การตรวจตดิตามการด าเนินการจดัการพลงังาน

ส่ิงที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐานข้อก าหนด

ผลการ
ตรวจสอบ

ความถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1.  
    

การประเมินการใช้พลงังานระดบัองค์กร ✓ ✓

2.  
    

การประเมินการใช้พลงังานระดบัผลิตภณัฑ์ ✓ ✓

3.  
    

การประเมินการใช้พลงังานระดบัเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ ✓ ✓

4.  
    

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................

1.  
    

มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนรัุกษ์พลงังาน ✓ ✓

2.  
    

แผนการอนรัุกษ์พลงังานด้านไฟฟ้า ✓ ✓

3.  
    

แผนการอนรัุกษ์พลงังานด้านความร้อน ✓

4.  
    

แผนการฝึกอบรม ✓ ✓

5.   แผนกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน ✓ ✓

6.  
    

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ การเผยแพร่

1.  
    

ผลการด าเนินการตามมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน ✓ ✓

2. สรุปผลการตรวจสอบการปฎิบตัิตามเป้าหมายอนรัุกษ์พลงังาน ✓ ✓

3.  
    

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเป้าหมายและ

แผนอนรัุกษ์พลงังานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

✓ ✓

4.  
    

ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัิตามเป้าหมายและ

แผนอนรัุกษ์พลงังานส าหรับมาตรการด้านความร้อน

✓

5.  
    

ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝึกอบรม ✓ ✓

6.  
    

ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนกิจกรรมเพ่ือสง่เสริม

การอนรัุกษ์พลงังาน

✓ ✓

7.  
    

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....................................................

การด าเนินการตามแผน

อนรัุกษ์พลงังาน การ

ตรวจสอบและวิเคราะห์

การปฏิบตัิตามเป้าหมาย

และแผนอนรัุกษ์พลงังาน

การก าหนดเป้าหมายและ

แผนอนรัุกษ์พลงังาน

การประเมินศกัยภาพการ

อนรัุกษ์พลงังาน

6.   
   

ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการด าเนินการจดัการพลงังาน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

4.

5.   

ผลการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วน

ตามข้อก าหนดข้อก าหนด ส่ิงที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ
1.  
    

ค าสัง่แตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังาน

ภายในองค์กร ✓ ✓

2.  
    

รายงานผลการตรวจประเมิน ✓ ✓

3.  
    

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ การเผยแพร่ ✓ ✓

1.  
    

แผนการทบทวนการด าเนินงานการจดัการพลงังาน ✓ ✓

2.  
    

รายงานสรุปผลการทบทวน วเิคราะห์และแนวทางแก้ไข

ข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน
✓ ✓

3. 

    

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ การเผยแพร่ ✓ ✓

ลงช่ือ ....................................................................

(…...................................................)

ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กร

วนัที่ ........4......./...2...../....2563.........

ตารางที่ 7.1  การตรวจตดิตามการด าเนินการจดัการพลงังาน (ตอ่)

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

7.

8.   
   

ผลการ
ตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนด

การทบทวน วเิคราะห์ และ

แก้ไขข้อบกพร่องของการจดั

การพลงังาน

การตรวจติดตามและประเมิน

การจดัการพลงังาน

ข้อก าหนด ส่ิงที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
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8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน

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

1

2

3

4

หมายเหต ุ: กรณีโรงงานด าเนินการทบทวนภายหลงัเดือน ธันวาคม ให้ระบเุพ่ิมเติม

ครัง้ที ่..5.. เดอืน...........…กมุภาพนัธ์...........พ.ศ.2563

ครัง้ที ่.... เดอืน..........................................พ.ศ.25yy

ครัง้ที ่.... เดอืน..........................................พ.ศ.25yy

ขัน้ตอนที่ 8 กำรทบทวน วิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน

ครัง้ที่

     โรงงานควบคมุมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านการจดัการพลงังานโดยได้มีการประชมุไปแล้ว ....4... ครัง้

รวมทัง้ได้น าข้อมลูทีไ่ด้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองค์กรมาใช้ร่วมในการปรับปรุงและแก้ไข

ข้อบกพร่องทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินการ (มีการลงนามในผลการตรวจประเมิณฯภายในองค์กร  วนัที ่4 กมุภาพนัธ์

2562. ซึ่งเป็นวนัทีด่ าเนินการก่อนประชมุทบทวนฯ) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตารางที่  8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2562

ปี 2562

เดือน
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รูปที่ 8-1  เอกสารสรุปการประชมุทบทวนด้านการจดัการพลงังาน
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เหมำะสม ควรปรับปรุง

1. คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน ✓

2. การประเมินสถานภาพการจดัการพลงังานเบือ้งต้น ✓

3. นโยบายอนรัุกษ์พลงังาน ✓

4. การประเมินศกัยภาพการอนรัุกษ์พลงังาน ✓

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลงังาน ✓

6. การด าเนินการตามแผนอนรัุกษ์พลงังาน การตรวจสอบและวเิคราะห์
การปฎิบตัติามเป้าหมายและแผนอนรัุกษ์พลงังาน

✓

7. การตรวจตดิตามและประเมินการจดัการพลงังาน ✓

หมำยเหตุ

ตำรำงที่ 8.2 สรุปผลกำรทบทวน วิเครำะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจดักำรพลังงำน ประจ ำปี 2562

ขัน้ตอน

ผลกำรทบทวน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ แนวทำงกำรปรับปรุง
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จ านวนติดประกาศ1.. แหง่ จ านวนติดประกาศ ….. แหง่

แผ่นพบั/วารสาร ......ฉบบั สปัดาห์ละ ….. ครัง้  ชว่งเวลา…...
   

จ านวนผู้ได้รับ … .. คน เดือนละ …1.. ครัง้ 
ระดบัของผู้ได้รับ… ….

   

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

8.2 กำรเผยแพร่ผลกำรทบทวนวิเครำะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของกำรจัดกำรพลังงำน

      เพ่ือให้พนกังานทกุคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการ

จดัการพลงังานขององค์กร โดยโรงงานได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

วธีิการเผยแพร่ผลการทบทวนวเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังาน

ติดประกาศ โปสเตอร์

หมายเหต ุ: กรณีมีวธีิการเผยแพร่มากกวา่ 2 วธีิการ โรงงานสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลกัฐานรูปภาพตา่งๆเพ่ิมเติม

การประชมุพนกังาน

อ่ืนๆ (ระบ)ุ …………….. 

หลกัฐานหรือเอกสารตา่งๆ ทีแ่สดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวนวเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดั

การพลงังานให้กบัพนกังานในองค์กรได้รับทราบอยา่งทัว่ถึง

จดหมายอิเล็คทรอนิกส์

(ข)    .......การประชมุและการอบรม................................

รูปที่ 8-2 เผยแพร่ผลการทบทวนวเิคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจดัการพลงังานขององค์กร

(ก)    .......บอร์ดประชาสมัพนัธ์...............................

 63



ภำคผนวก ก. แผนการด าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

ภำคผนวก ข. เอกสารประกอบอ่ืนๆ

ภาคผนวก


