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คํานํา

ตามพระราชบัญญติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 9(1) และมาตรา 21(1) ไดกําหนดให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 

และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อกําหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและ

เจาของอาคารควบคุมดําเนินการจัดการพลังงานตามขั้นตอนหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ 

โดยในการดําเนินการจัดการพลังงานดังกลาว เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดทํา

รายงานการจัดการพลังงานและตองไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงานกอนสงใหอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกป

ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดจัดทําคําแนะนําการจัดทํารายงานการจัด

การพลังงานสําหรับอาคารควบคุมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหเจาของอาคารควบคุมใชเปนแนวทางในการจัดทํารายงาน

การจัดการพลังงานใหถูกตองตามขั้นตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ ตอไป

สํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

     กระทรวงพลังงาน
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คําแนะนําการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน 

สําหรับอาคารควบคุม

ขอมูลเบื้องตน

ก. ขอมูลทั่วไป
ก.1 ใหระบุชื่อนิติบุคคลของอาคารควบคุม

ใหระบุชื่ออาคารควบคุม

ใหระบุหมายเลข TSIC-ID ของอาคารควบคุม

ก.2 ใหระบุกลุมอาคารควบคุม

ก.3 ใหระบุสถานที่ตั้งของอาคารควบคุม

ก.4 ใหระบุประเภทของอาคารควบคุม

ก.5 ใหระบุปที่เปดใชงานอาคาร

ก.6 ใหระบุจํานวนอาคารทั้งหมดที่มีในกรณีที่อาคารควบคุมแหงนั้นมีจํานวนอาคารหลายหลัง

ก.7 ใหระบุจํานวนหองพักทั้งหมดกรณีเปนอาคารประเภทโรงแรม

ก.8 ใหระบุจํานวนเตียงคนไขในทั้งหมดกรณีที่เปนอาคารประเภทโรงพยาบาล

ก.9  ใหระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม (อาจมีมากกวา 1 คน) 

รวมทั้งระบุประเภทของผูรับผิดชอบดานพลังงานและเลขทะเบียนซึ่งออกใหโดยกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

ตัวอยาง การกรอกขอมูลผูรับผิดชอบดานพลังงานประจําอาคารควบคุม

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล คุณสมบัต*ิ** ทะเบียนเลขที่

1 นายรักษ พลังงาน       ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 1

      ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 2

ผชอ. 0978

2 นายวินัย แวดลอม       ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 1

      ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 2

ผอส. 0002

      ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 1

      ผูรับผิดชอบดานพลังงานประเภทที่ 2
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ข. ขอมูลการใชอาคาร
ข.1 รายละเอียดการใชงานอาคาร (ในรอบปของการจัดทํารายงาน)

ชอง (1) ใหระบุลําดับที่ของอาคาร กรณีที่อาคารควบคุมมีอาคารมากกวาหนึ่งหลัง

ชอง (2) ใหระบุชื่ออาคาร

ชอง (3) ใหระบุปที่เปดใชงานอาคาร กรณีที่มีอาคารมากกวาหนึ่งหลังใหระบุปที่เปดใชงาน

อาคารของอาคารหลังนั้น

ชอง (4) เวลาทํางาน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองชั่วโมง/วัน ใหระบุจํานวนชั่วโมงที่อาคารเปดทําการในหนึ่งวัน

ชองวัน/ป ใหระบุจํานวนวันทั้งหมดที่อาคารไดเปดทําการในรอบป

ชอง (5)  พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร แบงออกเปน 3 ชองยอย คือ

ชองพื้นที่ใชสอย ใหระบุรายละเอียดพื้นที่ใชสอยของอาคารโดยแบงปน 3 ชอง คือ

       ชองปรับอากาศ ใหระบุพื้นที่ใชสอยของอาคารที่มีการปรับอากาศ

       ชองไมปรับอากาศ ใหระบุพื้นที่ใชสอยของอาคารที่ไมมีการปรับอากาศ

ชองรวม ใหระบุพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารซึ่งเปนผลรวมของพื้นที่ในชอง

ปรับอากาศและชองไมปรับอากาศ 

ชองพื้นที่จอดรถในตัวอาคาร ใหระบุพื้นที่ซึ่งเปนที่จอดรถภายในตัวอาคาร

ชองรวม ใหระบุพื้นที่รวมทั้งหมดของอาคารซึ่งเปนผลรวมของพื้นที่ในชองพื้นที่ใชสอย

รวมและพื้นที่จอดรถในตัวอาคาร

ตัวอยาง การกรอกรายละเอียดการใชงานอาคาร

ตารางที่ ข-1 รายละเอียดการใชงานอาคาร

(1)

ลําดับที่

(2)

ชื่ออาคาร

(3)
ป พ.ศ.

ที่เปด

ใชงาน

(4)
เวลาทํางาน

(5) พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(๑) พื้นที่ใชสอย (๒)

พื้นที่จอดรถ

ในตัวอาคาร

(๓)=(๑)+(๒)
รวมชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

1 อาคารสยาม 2537 12 365 115,131 102,215 217,346 54,000 271,346

2
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ข.2 การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน (ในรอบปของการจัดทํารายงาน)

ตารางที่ ข-2 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป...... 

(ใหระบุรอบปของการจัดทํารายงาน เชน รอบป 2553 เพื่อจัดสงรายงานภายในเดือน

มีนาคม 2554 เปนตน).......

ชอง (1)  สําหรับอาคารทุกประเภท ใหระบุการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละ

เดือน โดยแบงออกเปน 3 ชองยอยคือ

ชองพื้นที่ปรับอากาศ ใหระบุพื้นที่ใชสอยที่มีการใชงานจริงและมีการปรับอากาศ

ชองพื้นที่ไมปรับอากาศ ใหระบุพื้นที่ใชสอยที่มีการใชงานจริงแตไมมีการปรับอากาศ

         ชองรวม ใหระบุพื้นที่ใชสอยรวมของอาคารที่มีการใชงานจริง 

ชอง (2)  สําหรับอาคารประเภทโรงแรม ใหระบุจํานวนหองพักที่จําหนายไดในแตละเดือนมี

หนวยเปน หอง-วัน

ชอง (3)  สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล ใหระบุจํานวนของคนไขในแตละเดือน โดยแบง

ออกเปน 2 ชองยอยคือ

ชองจํานวนคนไขนอก ใหระบุจํานวนคนไขนอกที่เขามาใชบริการมีหนวยเปน คน

ชองจํานวนคนไขใน ใหระบุจํานวนเตียงคนไขที่ใหบริการมีหนวยเปน เตียง-วัน

คําแนะนําเพิ่มเติมในการกรอกขอมูลในตารางที่ ข-2

(1) พื้นที่ใชสอยสําหรับโรงแรม ไดแก สวนบริการหองพัก พื้นท่ีสวนสาธารณะ สวนบริการดานหนา และสวนบริการ

ดานหลัง

(2) พื้นที่ใชสอยสําหรับโรงพยาบาล ไดแก พื้นที่ปรับอากาศและพ้ืนที่ไมปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย 

และการบริการที่เกี่ยวของกับการแพทยทั้งหมด โดยไมรวมถึงหอพักแพทย หอพักพยาบาล หองเรียนนักศึกษา

แพทย เปนตน

(3) จํานวนหองพักที่จําหนายไดในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของหองพักที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน 

หองพักหมายเลข 1 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 หอง-วัน/เดือน หองพัก

หมายเลข 2 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 หอง-วัน/เดือน รวมจํานวนหองพักที่

จําหนายไดในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น  35 หอง-วัน/เดือน เปนตน

(4) จํานวนคนไขในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไขในที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน เตียง

หมายเลข 1 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 เตียง-วัน/เดือน เตียงหมายเลข 

2 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจํานวนคนไขในใช

บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เปนตน
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ตัวอยาง การกรอกรายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน

ตารางที่ ข-2 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป 2553

เดือน

(1)
สําหรับอาคารทุกประเภท

การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยทีใ่ชงานจริง

(2)
สําหรับอาคารประเภท

โรงแรม

(3)
สําหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

พื้นที่ปรับอากาศ

(ตารางเมตร)

พื้นที่ไมปรับอากาศ

(ตารางเมตร)

รวม

(ตารางเมตร)

จํานวนหองพักที่จําหนายได

(หอง-วัน)

จํานวนคนไขนอก

(คน)

จํานวนคนไขใน

(เตียง-วัน)

ม.ค. 115,131 102,215 217,346 - - -

ก.พ. 115,131 102,215 217,346 - - -

มี.ค. 115,131 102,215 217,346 - - -

เม.ย. 115,131 102,215 217,346 - - -

พ.ค. 115,131 102,215 217,346 - - -

มิ.ย. 115,131 102,215 217,346 - - -

ก.ค. 115,131 102,215 217,346 - - -

ส.ค. 115,131 102,215 217,346 - - -

ก.ย. 115,131 102,215 217,346 - - -

ต.ค. 115,131 102,215 217,346 - - -

พ.ย. 115,131 102,215 217,346 - - -

ธ.ค. 115,131 102,215 217,346 - - -
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ขอมูลดานการจัดการพลังงาน (ในรอบปของการจัดทํารายงาน)

ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

1.1.1 ใหระบุโครงสรางของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม

1.1.2 ใหระบุ อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

1.2 ใหระบุวิธีการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม (อาจมีมากกวา 1 วิธีก็ได)

1.3 เอกสารประกอบการดําเนินการเกี่ยวกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

1.3.1  ใหใสคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางาน ดานการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบดวย ตัวแทนของหนวยงานตางๆ เพื่อรวมประสานการทํางานดานการอนุรักษ
พลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังมีรายชื่อตอไปนี้

1.  .................................................... ประธานคณะทํางาน 
2.  .................................................... เลขานุการ
3.  .................................................... คณะทํางาน
4.  .................................................... คณะทํางาน
5.  .................................................... คณะทํางาน
6.  .................................................... คณะทํางาน
7.  .................................................... คณะทํางาน

โดยคณะทํางานมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่กําหนดขึ้น
2. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการ

จัดการพลังงาน  รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมดานการอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับพนักงานในแตละหนวยงาน
3. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย

กําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้
- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานที่ผานมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตางๆ จากรายงานผลการดําเนินงานที่หนวยงาน

แตละหนวยไดจัดทําขึ้น
4. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย

และวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือผูบริหารระดับสูงรับทราบ
6. ดําเนินการดานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ....................... เปนตนไป

ลงชื่อ..........................................

         (.........................................)

ตําแหนง.....(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง).....
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1.3.2 ใหใสเอกสารการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

ตัวอยาง การเผยแพรโดยผานทางบอรดประชาสัมพันธ
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

ใหแสดงผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุมโดยใชตารางการประเมิน

การจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix, EMM)

ตัวอยาง  ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม

         

หมายเหตุ การใสผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวม ตองเกิดจากการประเมิน

สถานภาพการจัดการพลังงานในหนวยงานยอยมากอนแลวจึงนํามาเฉลี่ยเปนภาพรวมของอาคาร

ควบคุม

ระดับ
1.

นโยบายการจัด
การพลังงาน

2.
การจัดองคกร

3.
การกระตุนและ
สรางแรงจูงใจ

4.
ระบบขอมูล

ขาวสาร

5. 
ประชาสัมพันธ

6.
การลงทุน

4
3
2
1
0
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ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร

ใหใสเอกสารที่เปนประกาศของนโยบายอนุรักษพลังงาน

ตัวอยาง ประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน

ประกาศ ณ วันที่......................................

ลงชื่อ......................................................

        (....................................................)

ตําแหนง...(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง)...
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3.2 การเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน

3.2.1 ใหระบุวิธีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม (อาจมีมากกวา 1 วิธีก็ได)

3.2.2 ใหใสเอกสารหรือหลักฐานตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานใหกับพนักงาน

ในองคกรรับทราบ

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน
4.1 การประเมินระดับองคกร

4.1.1 ขอมูลการใชไฟฟา

ชอง (1)  ใหระบุหมายเลขผูใชไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (สําหรับผูใชไฟฟาในเขต

การไฟฟาสวนภูมิภาค)

ชอง (2)  ใหระบุหมายเลขเครื่องวัดไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา (สําหรับผูใชไฟฟา

ในเขตการไฟฟานครหลวง)

ชอง (3)  ใหระบุประเภทของผูใชไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา

ชอง (4)  ใหระบุอัตราการใชไฟฟา ดูไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา

ชอง (5)  ใหระบุขนาดและจํานวนของหมอแปลงไฟฟาตามที่ไดรับอนุมัติจากการไฟฟาหรือผู

จําหนายไฟฟา

ชอง (6)  ใหระบุชื่อของอาคารที่ใชงาน

ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชไฟฟา

ลําดับ

ที่

(1)

หมายเลข

ผูใชไฟฟา

(2)

หมายเลข

เครื่องวัดไฟฟา

(3)

ประเภท

ผูใชไฟฟา

(4)

อัตรา

การใช

ไฟฟา

(5)

การติดตั้งหมอแปลงไฟฟา (6)

อาคารที่ใชงานขนาด

(kVA)

จํานวน

(ชุด)

1 970-008000 -
ประเภท 

4.2.2

[  ] ปกติ

[  ] TOD

[x] TOU

1,000

2,000

1

1

อาคารกรุงเทพ

อาคารสยาม

2
[  ] ปกติ

[  ] TOD

[  ] TOU

รวม 3,000  kVA
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ใหระบุขอมูลการใชไฟฟาในรอบปของการดําเนินการจัดการพลังงานในตารางที่ 4.1 ตั้งแตเดือน ม.ค. 

จนถึง ธ.ค. จากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาของการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาที่เรียกเก็บในเดือนนั้น แตไมรวม

ไฟฟาที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งใหระบุไวในตารางที่ 4.3

ชอง (1) พลังไฟฟาสูงสุด แบงออกเปน 4 ชองยอย คือ

ชอง P  
ชอง PP/OP1  
ชอง OP/OP2 
ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุดตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาซึ่งเรียกเก็บจากการ

ไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาในรอบเดือนนั้นๆ โดย

อัตราปกติ: ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุด (On peak) ในชอง P

อัตรา TOD (อัตราตามชวงเวลาของวัน):

ใหระบุคา On Peak, คา Partial Peak และ Off peak ในชอง P             

ชอง PP/OP1 และ ชอง OP/OP2 ตามลําดับ

อัตรา TOU (อัตราตามชวงเวลาของการใช):

ใหระบุคา Peak, คา Off Peak 1 และ คา Off peak 2 ในชอง P   

ชอง PP/OP1 และ ชอง OP/OP2 ตามลําดับ

ชองคาใชจาย  ใหระบุคาใชจาย (บาท) ตามที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาซึ่ง

เรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟา ในรอบเดือนนั้นๆ กรณีผูใชไฟฟาอัตรา 

TOD หรือ TOU ใหรวมคาพลังไฟฟาสูงสุดทั้ง 3 ชวงเวลาเปนคาเดียว

ชอง (2) พลังงานไฟฟา แบงออกเปน 2 ชอง

ชองปริมาณ ใหระบุคาปริมาณพลังงานไฟฟาที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาที่

เรียกเก็บจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาในรอบเดือนนั้นๆ กรณีของผูใชไฟฟา

ประเภท TOU ใหรวมปริมาณพลังงานไฟฟาทั้ง 2 ชวงเวลา (Peak และ Off peak) 

เปนคาเดียว

ชองคาใชจาย ใหระบุคาใชจายที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาที่เรียกเก็บจาก

การไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟาในรอบเดือนนั้นๆ

ชอง (3) ใหระบุคาไฟฟารวมโดยนําคาใชจายพลังไฟฟาสูงสุดในชอง (1) มารวมกับคาใชจาย

พลังงานไฟฟาในชอง (2) และคาใชจายอื่นๆ เชน คาไฟฟาผันแปร หรือ Ft คา

เพาเวอรแฟคเตอร คาบริการ และภาษี เปนตน

ชอง (4) ใหระบุคาตัวประกอบภาระ (คํานวณไดจากการคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

(kW) และคาพลังงานไฟฟาซึ่งระบุในใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา)
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ตัวอยาง การคํานวณคาตัวประกอบภาระ

สมมติคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดและปริมาณพลังงานไฟฟาจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาในเดือนมกราคม ซึ่งมี 

31 วัน เทากับ 4,820 กิโลวัตต และ 1,673,400 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน ตามลําดับ ดังนั้นคาตัวประกอบภาระในเดือนนี้คํานวณ

ไดจาก

คาตัวประกอบภาระ = [ปริมาณพลังงานไฟฟา] / [คาพลังไฟฟาสูงสุด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น] x 100 %

= [1,673,400 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน / (4,820 กิโลวัตต x 24 ชั่วโมง/วัน x 31 วัน/เดือน)] x 100 %

= 46.66 %

ชอง (5) ใหระบุคาไฟฟาเฉลี่ยโดยนําคาไฟฟารวมในชอง (3) หารดวยปริมาณพลังงานไฟฟา

ในชองที่ (2)

หมายเหตุ

         ในการดําเนินการจัดการพลังงานปแรก ซึ่งจะตองสงรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

ภายในเดือนมีนาคมของป 2554 นั้น ขอใหกรอกขอมูลการใชไฟฟาตั้งแตเดือน ม.ค. ป 2551 จนถึงเดือน  ธ.ค. ป 

2553 ดวย เพื่อ พพ. จะไดนําขอมูลการใชพลังงานของป 2551, 2552 และ 2553 มาจัดทํารายงานวิเคราะห

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน สําหรับการดําเนินการจัดการพลังงานในรอบตอไปที่จะตองสงรายงานผลการตรวจสอบ

และรับรองการจัดการพลังงานภายในเดือนมีนาคม 2555 ขอใหกรอกขอมูลการใชไฟฟาเฉพาะในรอบป 2554 (ม.ค.-

ธ.ค.) เทานั้น
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ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2553 ซึ่งมีอัตราการใชไฟฟาประเภท TOU

ตารางที่ 4.1  ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2553

หมายเลขผูใชไฟฟา… 970-008000.........…           หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา………-…..........

เดือน

(1) พลังไฟฟาสูงสุด (2) พลังงานไฟฟา (3)

คาไฟฟารวม

(บาท)

(4)

คาตัวประกอบภาระ

(เปอรเซนต)

(5)

คาไฟฟาเฉลี่ย

(บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

P

(กิโลวัตต)

OP1

(กิโลวัตต)

OP2

(กิโลวัตต)

คาใชจาย

(บาท)

ปริมาณ

(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

คาใชจาย

(บาท)

ม.ค. 4,820 1,560 4,700 640,722.6 1,673,400 4,685,520 5,326,242.6 46.66 3.18

ก.พ. 4,920 2,100 4,780 654,015.6 1,617,600 4,529,280 5,183,295.6 48.93 3.20

มี.ค. 5,080 2,080 5,020 675,284.4 1,803,200 5,048,960 5,724,244.4 47.71 3.17

เม.ย. 5,020 2,160 4,920 667,308.6 1,709,600 4,786,880 5,454,188.6 47.30 3.19

พ.ค. 5,060 2,200 5,040 672,625.8 1,835,600 5,139,680 5,812,305.8 48.76 3.17

มิ.ย. 5,080 1,840 5,000 675,284.4 1,794,200 5,023,760 5,699,044.4 49.05 3.18

ก.ค. 5,060 2,000 5,050 672,625.8 1,849,200 5,177,760 5,850,385.8 49.12 3.16

ส.ค. 5,100 1,650 5,160 677,943.0 1,843,400 5,161,520 5,839,463.0 48.58 3.17

ก.ย. 5,120 1,940 5,060 680,601.6 1,774,800 4,969,440 5,650,041.6 48.14 3.18

ต.ค. 3,004 1,135 2,953 399,321.7 1,842,800 5,159,840 5,559,161.7 82.45 3.02

พ.ย 3,252 1,239 3,214 432,288.4 1,687,600 4,725,280 5,157,568.4 72.08 3.06

ธ.ค. 3,488 1,311 3,447 463,659.8 1,627,600 4,557,280 5,020,939.8 62.72 3.08

รวม 7,311,681.7 21,059,000 58,965,200 66,276,881.7

เฉลี่ย 609,306.8 1,754,916.67 4,913,766 5,523,073.4 54.29 3.15

หมายเหตุ กรณีมีการติดตั้งมิเตอรไฟฟาเพื่อซื้อไฟฟาจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟามากกวาหนึ่งมิเตอรขึ้นไป ใหแยกกรอกขอมูลออกเปนรายมิเตอร
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4.1.2 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

  ใหระบุขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปในตารางที่ 4.2 ตั้งแตเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค.

ชอง (1) ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริมาณการใชพลังงานและราคาเชื้อเพลิงในแตละ

เดือนในรอบป โดยใหเริ่มนับปริมาณการใชตั้งแตวันเริ่มตนของเดือนจนถึงวันสิ้นสุด

ของเดือนนั้น หรือในกรณีใชเชื้อเพลิงอื่นที่ไมมีระบุในตารางใหเขียนระบุเพิ่มเติม

กรณีอาคารควบคุมที่มีการใชน้ํามันเตา น้ํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล ให

ระบุชนิดของน้ํามันเตา น้ํามันเบนซินหรือกาซโซฮอล 95 และน้ํามันดีเซลที่ใชดวย 

(ชนิดของน้ํามันเตา ไดแก น้ํามันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เปนตน ชนิดของ

น้ํามันเบนซิน ไดแก เบนซิน 95 และเบนซิน 91 เปนตน ชนิดของน้ํามันดีเซล ไดแก 

น้ํามันดีเซล และน้ํามันดีเซลบี 5 เปนตน

ชอง (2) ใหระบุคาความรอนต่ํา (Low Heating Value) ของเชื้อเพลิงจากผูจําหนาย ในกรณี

ไมมีคาความรอนต่ําจากผูจําหนาย ใหใชคาความรอนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กําหนด สําหรับคาความรอนที่ พพ. 

กําหนด ใหอางอิงตามรายงานประจําปของรายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย

ของปลาสุดที่ พพ. จัดทํา (ดูรายละเอียดในเว็ปไซดของ พพ. ที่ www.dede.go.th)

ชอง (3) ใหระบุปริมาณพลังงานรวม โดยนําคาปริมาณการใชเชื้อเพลิงรวมในรอบปในชองที่ 

(1) คูณดวยคาความรอนตํ่าหรือคาความรอนเฉลี่ยของเชื้อเพลิงในชองที่ (2)

กรณีอาคารควบคุมใด มีการใชพลังงานหมุนเวียนใหระบุชนิดของพลังงานหมุนเวียน และ

คาใชจายพลังงาน ลงในชองของพลังงานหมุนเวียน (พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ไดจาก 

ไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม เปนตน)

หมายเหตุ
1. ปริมาณการใชพลังงานในตารางที่ 4.2 ไมรวมถึงพลังงานที่ใชในการขนสง

2. การคํานวณหาคาปริมาณพลังงานรวมในชอง (3) ของพลังงานที่ใชแตละชนิดใหอยูในรูป

ของคาความรอนในหนวยของเมกะจูล เพื่อตองการใหเปนหนวยเดียวกันและสามารถ

เปรียบเทียบกันไดวาสัดสวนการใชพลังงานแตละชนิดในอาคารควบคุมนั้น เปนอยางไร
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ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ตารางที่ 4.2  ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2553

ชนิด

พลังงานที่ใช

หนวย/

มูลคา

(1)

ปริมาณการใช

(2)

คาความ

รอนเฉลี่ย*

(เมกะจูล/

หนวย)

(3)

ปริมาณ

พลังงานรวม

(เมกะจูล)
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. … ธ.ค. รวม

น้ํามันเตา 

(ชนิด….)

ลิตร 41.28

บาท

น้ํามันดีเซล
ลิตร 6 6 6 … 786 896 36.42 32,632.3

บาท 141 141 141 … 18,471 21,056

กาซปโตรเลียม

เหลว 

กิโลกรัม 96,000 96,000 96,000 … 96,000 576,000 50.22 28,926,720

บาท 2,112,000 2,112,000 2,112,000 … 2,112,000 12,672,000

กาซธรรมชาติ
ลานบีทียู 1,055

บาท

ไอน้ําที่ซื้อ 

(.....บาร / .....c)

ตัน

บาท

อื่นๆ (ระบุ)
หนวย(ระบุ)

บาท

รวมการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง 28,959,352.3

พลังงาน

หมุนเวียน

หนวย(ระบุ)

บาท

รวมการใชพลังงานหมุนเวียน -

รวมปริมาณพลังงานความรอนทั้งหมด 28,959,352
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4.1.3 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

ในกรณีที่อาคารควบคุมติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือมีการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา

ของตนเองใหใหระบุขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบปในตารางที่ 4.3

ใหระบุเครื่องหมาย x ในชอง [   ] ผลิตกระแสไฟฟาอยางเดียว (หมายถึงผลิตไฟฟาใชเอง

บางสวนหรือทั้งหมดตลอดเวลา) หรือ ในชอง [   ] ผลิตไฟฟาสํารองหรือกรณีฉุกเฉิน (หมายถึงผลิต

ไฟฟาใชเองบางสวนหรือทั้งหมดในกรณีที่ระบบการจายไฟฟาจากการไฟฟาหรือผูจําหนายไฟฟา

ขัดของ)

ชอง (1) ใหระบุเดือนที่มีการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

ชอง (2) ใหระบุกําลังผลิตติดตั้ง (Capacity) ของเครื่องกําเนิดไฟฟาในหนวยกิโลวัตต โดยดู

 จากคูมือ (Manual) หรือแผนปายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง

ชอง (3) ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก แบงออกเปน 3 ชองยอย

ชองชนิด ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใชในเครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับผลิต

ไฟฟา (เชื้อเพลิงหลัก หมายถึง เชื้อเพลิงที่ใชเปนปริมาณมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ที่ใชในเครื่องกําเนิดไฟฟา)

ชองปริมาณ  ใหระบุปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลักที่ใชในการผลิตไฟฟาในแตละ

เดือน โดยใหเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มตนของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของ

เดือน

ชองหนวย ใหระบุหนวยของเชื้อเพลิงหลักที่ใช เชน ลิตร เปนตน 

ชอง (4) ใหระบุจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาในแตละเดือน โดยใหเริ่มนับตั้งแตวัน

เริ่มตนของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน

ชอง (5) ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองสําหรับใชเอง  ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดและนํามาใชเองในอาคาร

ของแตละเดือน ในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยใหเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มตนของ

เดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน

ชองสําหรับขาย  ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดแลวนําไปขายในแตละเดือน

ในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมง (ถามี)

ชอง (6) ชองหมายเหตุ ใหระบุขอมูลตางๆ ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

ในกรณีที่อาคารติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อสํารองการใชในกรณีที่มีไฟฟาดับ อาจจะมีการ

เดินเครื่องกําเนิดไฟฟาประจําเดือนเพื่อเปนการอุนเครื่องเตรียมความพรอมโดยที่ไมมีไฟฟาดับใน

เดือนนั้น และเปนการเดินเครื่องโดยที่ไมมีการจายไฟฟาออกมา ใหกรอกขอมูลเฉพาะปริมาณ

เชื้อเพลิงที่ใชและชั่วโมงการเดินเครื่องในชอง (3) และ (4) ตามลําดับ
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หมายเหตุ ในกรณีอาคารควบคุมมีเครื่องกําเนิดไฟฟามากกวาหนึ่งเครื่องใหแยกกรอกขอมูลเปน

รายเครื่อง หนึ่งตารางขอมูลตอหนึ่งเครื่อง

ตัวอยาง การกรอกขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

4.1.3 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา (กรณีมีการผลิตไฟฟาใชเองภายในอาคาร)

[ × ]  ผลิตกระแสไฟฟาอยางเดียว [    ]  ผลิตไฟฟาสํารองหรือกรณีฉุกเฉิน

ตารางที่ 4.3  ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2553

(1)

เดือน

(2)

กําลังผลิต

ติดตั้ง

(กิโลวัตต)

(3)

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก
(4)

ชั่วโมง

การเดินเครื่อง

(5)

ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได

(กิโลวัตต – ชั่วโมง)

(6)

หมายเหตุ

ชนิด ปริมาณ หนวย สําหรับใชเอง สําหรับขาย

ม.ค. 850 น้ํามันดีเซล 6 ลิตร 5 - -

ก.พ. 850 น้ํามันดีเซล 6 ลิตร 5 - -

ม.ีค. 850 น้ํามันดีเซล 6 ลิตร 5 - -

4.1.4 สัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบ

(ก) สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา

ใหระบุสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในรอบปตั้งแตเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แยกตามระบบใน

ตารางที่ 4.4 ดังนี้

ชอง (1) ใหระบุชื่อของระบบตางๆ ที่ใชพลังงานไฟฟาของอาคาร ประกอบดวย

1. ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ไดแก เครื่องทําน้ําเย็น มอเตอรปมน้ําเย็น 

มอเตอรปมน้ําระบายความรอน หอผึ่งเย็น และเครื่องสงลมเย็น เปนตน

2. ระบบปรับอากาศแบบแยกสวนหรือแบบเปนชุด ไดแก เครื่องปรับอากาศชนิด

แยกสวน หรือแบบเปนชุดระบายความรอนดวยอากาศ หรือแบบเปนชุดระบาย

ความรอนดวยน้ํา สําหรับแบบเปนชุดระบายความรอนดวยน้ําใหรวมถึงเครื่อง

ทําความเย็น ปมน้ําหลอเย็น และหอผึ่งเย็นดวย

3. ระบบไฟฟาแสงสวาง (ภายในอาคารและพื้นที่จอดรถ)

4. ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถามี) เชน ระบบระบายอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบสุขาภิบาล ลิฟท บันไดเลื่อน อุปกรณสํานักงาน เครื่องทําน้ํารอน ฮีทปม 

เครื่องซักผา ระบบหองเย็นหรือตูแชเย็น ปมลม พัดลม ไฟฟาแสงสวางภายนอก

อาคาร ฯลฯ เปนตน
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ชอง (2) การใชพลังงานไฟฟา แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองกิโลวัตต-ชั่วโมง/ป  ใหระบุการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบตางๆ ที่มีใชใน

อาคารสอดคลองตามชอง (1) คาปริมาณการใชพลังงานไฟฟาอาจไดมาจากการ

อานคาจากมิเตอรยอยที่ติดตั้งในแตละระบบ (ถามี) หรือไดจากการประเมินจาก

ขนาดติดตั้งของอุปกรณไฟฟาในอาคาร โดยตองประเมินใหใกลเคียงกับสภาพ

ความเปนจริงใหมากที่สุด เชน ตองคํานึงถึงสัดสวนของจํานวนอุปกรณไฟฟาใน

แตละระบบที่เปดใชงานจริงในแตละวัน จํานวนชั่วโมงที่เปดใชงานตอวัน จํานวน

วันที่เปดใชงานตอเดือน เปนตน 

ชองรอยละ  ใหระบุรอยละของการใชพลังงานไฟฟาในแตละระบบเมื่อเปรียบเทียบ

กับปริมาณการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดของอาคาร 

ชอง (3) ชองหมายเหตุ ใหระบุขอมูลตางๆ ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

ใหแสดงกราฟสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาดังตัวอยางรูปที่ 4.1

(ข) สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง

ใหระบุสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงในรอบปตั้งแตเดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แยกตามระบบใน

ตารางที่ 4.5 ดังนี้

ชอง (1) ใหระบุชื่อของระบบตางๆ ที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงของอาคาร ประกอบดวย

1. ระบบผลิตไอน้ํา

2. ระบบผลิตน้ํารอน

3. ระบบหุงตม

4. ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถามี) เชน ระบบผลิตไฟฟาสํารอง ระบบเตาเผาขยะ 

เปนตน

ชอง (2) การใชพลังงานเชื้อเพลิง แบงเปน 3 ชองยอย คือ

ชองชนิดเชื้อเพลิง ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในระบบ

ชองเมกะจูล/ป  ใหระบุการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบตางๆ ที่มีใชในอาคาร

สอดคลองตามชอง (1) คาปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงควรอานคาจาก

มิเตอรวัดปริมาณการใชเชื้องเพลิงที่ติดตั้งในแตละระบบ (ถามี)

ชองรอยละ  ใหระบุรอยละของการใชพลังงานเชื้อเพลิงในแตละระบบ

ชอง (3) ชองหมายเหตุ ใหระบุขอมูลตางๆ ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

ใหแสดงกราฟสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงดังตัวอยางรูปที่ 4.2
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ตัวอยาง การกรอกสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา

ตารางที่ 4.4  สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ

(1)
ระบบ

(2) การใชพลังงานไฟฟา (3)
หมายเหตุกิโลวัตต-ชั่วโมง/ป รอยละ

ปรับอากาศแบบรวมศูนย 701,967 40

ปรับอากาศแบบแยกสวน 263,238 15

ไฟฟาแสงสวาง 386,082 22

อื่นๆ 403,631 23

รวม 1,754,916 100

ตัวอยาง กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงาน

รูปที่ 4.1 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบ 

ปรับอากาศแบบ
รวมศูนย
40%

ปรับอากาศแบบ
แยกสวน
15%

แสงสวาง
22%

อื่นๆ
23%
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ตัวอยาง การกรอกสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง

ตารางที่ 4.5  สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ

(1)

ระบบ
(2) การใชพลังงานเชื้อเพลิง (3)

หมายเหตุชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ

ไอน้ํา กาซปโตรเลียมเหลว 28,926,720 99.998

ไฟฟาสํารอง ดีเซล 32,632.3 0.002

รวม 28,959,352.3 100

ตัวอยาง กราฟแสดงสัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.2 สัดสวนการใชพลังงานความรอนในระบบตางๆ 

ไอน้ํา
99.998%

ไฟฟาสํารอง
0.002%
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4.2 การประเมินระดับการบริการ

4.2.1 คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย (กรณีอาคารทุกประเภท)

    ใหระบุปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบป (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 4.6

ชอง (1) ใหระบุพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบเดือนโดยใชขอมูลในชอง (1) ของตารางที่ ข-2 

ชอง (2) ปริมาณพลังงานที่ใช แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองไฟฟา ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช ในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมงโดยใชขอมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟาในชอง (2) ของตารางที่ 4.1

ชองความรอน ใหระบุปริมาณพลังงานความรอนที่ใช ในหนวยเมกะจูล โดยใช

ขอมูลการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงของตารางที่ 4.2

ชอง (3) ใหระบุคาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ในหนวยเมกะจูล/ตารางเมตร  

ใหแสดงกราฟคาการใชพลังงานจําเพาะในรอบปดังตัวอยางในรูปที่ 4.3

ตัวอยาง การกรอกปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงและการคํานวณคาการใชพลังงาน

จําเพาะ

ตารางที่ 4.6  ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบป 2553

เดือน

(1)

พื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง

(ตารางเมตร)

(2) ปริมาณพลังงานที่ใช (3)

คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/ตารางเมตร)
ไฟฟา

(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ความรอน

(เมกะจูล)

ม.ค. 217,346 1,673,400 4,821,339 49.90

ก.พ. 217,346 1,617,600 4,821,339 48.98

มี.ค. 217,346 1,803,200 4,821,339 52.05

เม.ย. 217,346 1,709,600 4,821,339 50.50

. . . . .

. . . . .
ก.ย. 217,346 1,774,800 4,821,339 51.58

ต.ค. 217,346 1,842,800 4,824,252 52.72

พ.ย 217,346 1,687,600 4,821,339 50.14

ธ.ค. 217,346 1,627,600 4,849,855 49.27

รวม 217,346 21,059,000 57,888,476 615.15

เฉลี่ย 217,346 1,754,916.67 4,824,040 51.26
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ตัวอยางการคํานวณ อาคารมีพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบเดือนมกราคมเทากับ 217,346 ตารางเมตร โดยในเดือน

ดังกลาวอาคารมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเทากับ 1,673,400 กิโลวัตต-ชั่วโมง และปริมาณพลังงานความรอนที่ใชเทากับ 

4,821,339 เมกะจูล คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) สามารถคํานวณ ไดดังนี้

              =  ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน) x 3.6 + ปริมาณพลังงานความรอน (เมกะจูล/เดือน)

                                                                    พื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง (ตารางเมตร)

               =  (1,673,400 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน x 3.6 เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง) + 4,821,339 เมกะจูล/เดือน

                                                                      217,346 ตารางเมตร

               =  49.90 เมกะจูล/ตารางเมตร-เดือน

คาการใชพลังงานจําเพาะทั้งป

               =  (21,059,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน x 3.6 เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง) + 57,888,476 เมกะจูล/เดือน

                                                                          217,346 ตารางเมตร

               =  615.15 เมกะจูล/ตารางเมตร-ป

ตัวอยาง กราฟคาการใชพลังงานจําเพาะในรอบป 2553 

รูปที่ 4.3 คาการใชพลังงานจําเพาะในรอบป 2553
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4.2.2 คาการใชพลังงานจําเพาะของจํานวนคนไขใน (กรณีอาคารประเภทโรงพยาบาล)

ใหระบุปริมาณการใชพลังงานตอหนวยจํานวนคนไขใน ในรอบป (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 4.7

ชอง (1) ใหระบุจํานวนคนไขในในรอบเดือน ในหนวยเตียง-วัน โดยใชขอมูลในชอง (3) 

ของตารางที่ ข-2

ชอง (2) ปริมาณพลังงานที่ใช แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองไฟฟา ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช ในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยใชขอมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟาในชอง (2) ของตารางที่ 4.1

ชองความรอน ใหระบุปริมาณพลังงานความรอนที่ใช ในหนวยเมกะจูล โดยใช

ขอมูลการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงของตารางที่ 4.2

ชอง (3) ใหระบุคาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ในหนวยเมกะจูล/เตียง-วัน  

ใหแสดงกราฟคาการใชพลังงานจําเพาะในรอบปเชนเดียวกับตัวอยางรูปที่ 4.3

4.2.3 คาการใชพลังงานจําเพาะของจํานวนหองที่จําหนายได (กรณีอาคารประเภทโรงแรม)

ใหระบุปริมาณการใชพลังงานตอหนวยจํานวนคนไขใน ในรอบป (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 4.8

ชอง (1) ใหระบุจํานวนหองที่จําหนายไดในรอบเดือน ในหนวยหอง-วัน โดยใชขอมูลในชอง 

(2) ของตารางที่ ข-2

ชอง (2) ปริมาณพลังงานที่ใช แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองไฟฟา ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช ในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยใชขอมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟาในชอง (2) ของตารางที่ 4.1

ชองความรอน ใหระบุปริมาณพลังงานความรอนที่ใช ในหนวยเมกะจูล โดยใช

ขอมูลการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงของตารางที่ 4.2

ชอง (3) ใหระบุคาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) ในหนวยเมกะจูล/หอง-วัน  

ใหแสดงกราฟคาการใชพลังงานจําเพาะในรอบปเชนเดียวกับตัวอยางรูปที่ 4.3
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4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ

ใหบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณตามแบบบันทึกในตารางที่ 4.9

ชอง (1)  ใหระบุชื่อของระบบที่ใชพลังงาน (ระบุใหสอดลองกับตารางที่ 4.4)

ชอง (2)  ใหระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่ใชงานในระบบนั้นๆ

ชอง (3)  ใหระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ โดยดูจากคูมือ (Manual) หรือแผนปายชื่อ

(Name plate) ที่ตัวเครื่อง

ชอง (4)  ใหระบุอายุการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณ

ชอง (5)  ใหระบุจํานวนของเครื่องจักร/อุปกรณ

ชอง (6)  ใหระบุจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณเฉลี่ยในรอบป

ชอง (7) ใหระบุปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องจักร/อุปกรณเฉลี่ยในรอบป คา

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาอาจไดมาจากการอานคาจากมิเตอรยอยที่ติดตั้งในแต

ละระบบ (ถามี) หรือไดจากการประเมินขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่ใช

หรือจากการตรวจวัด

ชอง (8)  คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองระบุคา  ใหระบุคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณโดย

วิเคราะหดวยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด

ชองหนวย  ใหระบุหนวยของคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ

ชอง (9) ใหระบุปริมาณการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ และหนวย ดวยวิธีการ

ประเมินหรือจากการตรวจวัด

ตัวอยาง การบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญ
ตารางที่ 4.9  แบบบันทึกขอมูลการใชพลงังานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

(1)

ระบบที่ใช

พลังงาน

(2)

ชื่อเครื่องจักร

/อุปกรณหลัก

(3)

พิกัด

(4)

อายุการ

ใชงาน

(ป)

(5)

จํานวน

(หนวย)

(6)

ชั่วโมงใชงาน

เฉลี่ยตอป

(7)

ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป)

(8)

คาประสิทธิภาพ

หรือสมรรถนะ

(9)

ปริมาณการ

สูญเสียพลังงาน

(หนวย)

หมายเหตุ

ขนาด หนวย ระบุคา หนวย

แสงสวาง บัลลาสต 10 วัตต 5 2,720 ชุด 3,000 81,600 - - 4 วัตต

แสงสวาง หลอดแสงสวาง 36 วัตต 1 2,720 หลอด 3,000 293,760 - - -

ปรับอากาศ
เครื่องปรับ

อากาศแยกสวน
20,000 Btu/h 10 10 เครื่อง 2,000 44,000 1.25 kW/TR -
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ใหบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณตามแบบบันทึกในตารางที่ 4.10

ชอง (1) ใหระบุชื่อของระบบที่ใชพลังงาน (ระบุใหสอดคลองกับตารางที่ 4.5)

ชอง (2) ใหระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่ใชในระบบนั้นๆ

ชอง (3) ใหระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ โดยดูจากคูมือ (Manual) หรือแผนปายชื่อ

(Name plate) ที่ตัวเครื่อง

ชอง (4)  ใหระบุอายุการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณ

ชอง (5)  ใหระบุจํานวนของเครื่องจักร/อุปกรณ

ชอง (6) ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใชในเครื่องจักร/อุปกรณ

ชอง (7) ใหระบุจํานวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณเฉลี่ยในรอบป

ชอง (8) ใหระบุปริมาณการใชพลังงานความรอนในเครื่องจักร/อุปกรณเฉลี่ยในรอบป คา

ปริมาณการใชพลังงานความรอนอาจไดจากการคํานวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช

ซึ่งอานคาจากมิเตอรยอยที่ติดตั้งในแตละระบบ (ถามี) หรือไดจากการประเมิน

ขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณที่ใช หรือจากการตรวจวัด

ชอง (9)  คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองระบุคา  ใหระบุคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณโดย

วิเคราะหดวยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด

ชองหนวย  ใหระบุหนวยของคาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ

ชอง (10) ใหระบุปริมาณการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ และหนวย ดวยวิธีการ

ประเมินหรือจากการตรวจวัด

ตัวอยาง การบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนที่มีนัยสาํคัญ
ตารางที่ 4.10 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

(1)

ระบบที่ใช

พลังงาน

(2)

ชื่อเครื่องจักร

/อุปกรณหลัก

(3)

พิกัด

(4)

อายุการ

ใชงาน

(ป)

(5)

จํานวน

(หนวย)

(6)

ชนิดเชื้อเพลิง

ที่ใช

(7)

ชั่วโมงใชงาน

เฉลี่ยตอป

(8)

ปริมาณการใช

พลังงานความรอน

(เมกะจูล/ป)

(9)

คาประสิทธิภาพ

หรือสมรรถนะ

(10)

ปริมาณการ

สูญเสียพลังงาน

(หนวย)

หมายเหตุ

ขนาด หนวย ระบุคา หนวย

ไอน้ํา หมอไอน้ํา 5 ตัน 6 2 เครื่อง LPG 6,200 28,926,720 79.0 % -
ขอมูลจากการ

ตรวจวัด

ไอน้ํา ทอไอน้ํา 250 mm 6 1 ชุด - - - - - 12,000 MJ/ป

ทอความยาว 3 

เมตร, สภาพ

ไมไดหุมฉนวน
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ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ใหระบุมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงานในตารางที่ 5.1

ชอง (1) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการ

ชอง (2) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน

ชอง (3) เปาหมายการประหยัด แบงออกเปน 2 ชอง คือ

ชองไฟฟา (สําหรับมาตรการดานไฟฟา) แบงออกเปน 3 ชองยอย คือ

ชองกิโลวัตต ใหระบุคาพลังไฟฟาสูงสุดที่ลดลงได

ชองกิโลวัตต-ชั่วโมง/ป  ใหระบุปริมาณพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป จากการ

ดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานตามที่ไดวิเคราะหไว

ชองบาท/ป  ใหระบุมูลคาการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานโดย

คํานวณไดจากผลคูณของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) กับอัตราคาไฟฟาเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

(จากตารางที่ 4.1)

ชองเชื้อเพลิง (สําหรับมาตรการดานความรอน) แบงออกเปน 3 ชองยอย คือ

ชองชนิด ใหระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช

ชองปริมาณ ใหระบุปริมาณของเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดตอป จากการดําเนิน

มาตรการอนุรักษพลังงานตามที่ไดวิเคราะหไว

ชองบาท/ป ใหระบุมูลคาการประหยัดในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานโดย

คํานวณไดจากผลคูณของปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได(หนวย/ป)

กับอัตราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ย (บาท/หนวย)

ชอง (4) ใหระบุรอยละผลประหยัดของปริมาณพลังงานโดยคิดเทียบจากการใชพลังงานรวมในปที่

ผานมา

ชอง (5) ใหระบุจํานวนเงินลงทุนที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน

ชอง (6) ใหระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน
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ตัวอยาง การกรอกมาตการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน

ตารางที่ 5.1 มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน

(1)

ลําดับ
ที่

(2)

มาตรการ

(3) เปาหมายการประหยัดตอป
(4)

รอยละผล
ประหยัด

(5)

เงินลงทุน
(บาท)

(6)

ระยะเวลา
คืนทุน

(ป)

ไฟฟา เชื้อเพลิง

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป ชนิด ปริมาณ
(กิโลกรัม/ป)

บาท/ป

ดานไฟฟา

1 การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทน

บัลลาสตแกนเหล็ก
- 81,600 257,040 - - - 4.6 700,000 2.72

2
ปรับตั้งความดันเครื่องอัดอากาศให

เหมาะสม
- 2,050 6,150 - - - 0.12 - -

3 การใชโคมสะทอนแสง - 103,500 326,025 - - - 5.8 650,000 1.99

รวม - 187,150 589,522 - - - 10.52 1,350,000 2.29

ดานความรอน

1 หุมฉนวนทอสงไอน้ํา - - -
กาซ

ปโตรเลียม
เหลว

30,745 676,392 4.53 250,000 0.37

รวม - - -
กาซ

ปโตรเลียม
เหลว

30,745 676,392 4.53 250,000 0.37

หมายเหต:ุ  (1) %ประหยัด คิดเทียบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา

     (2) อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย  …......3.15.............. บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง

     (3) อัตราคาเชื้อเพลิง …........22.00............... บาท/กิโลกรัม
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ใหระบุแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอน ในตารางที่ 5.2 และ 5.3 ตามลําดับ

ชอง (1) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการ

ชอง (2) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงาน

ชอง (3) ใหระบุวัตถุประสงคของการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ 

ชอง (4) ระยะเวลา แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองเริ่มตน ใหระบุ เดือน ป ที่จะเริ่มตนดําเนินมาตรการตามแผนอนุรักษพลังงาน

ชองสิ้นสุด ใหระบุ เดือน ป ที่คาดวาการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานจะสิ้นสุด

ชอง (5) ใหระบุจํานวนเงินลงทุนสําหรับการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน

ชอง (6) ใหระบุชื่อผูรับผิดชอบที่ดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน

ตัวอยาง การกรอกแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา

ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา

(1)
ลําดับ

ที่

(2)
มาตรการ

(3)
วัตถุประสงค

(4) ระยะเวลา (5)
เงินลงทุน

(บาท)

(6)
ผูรับผิดชอบเริ่มตน

(เดือน/ป)

สิ้นสุด
(เดือน/ป)

1
การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคส

แทนบัลลาสตแกนเหล็ก

ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา

ในบัลลาสตแกนเหล็กแบบเดิม
ส.ค. 2553 ต.ค. 2553 700,000 นายอนุรักษ พลังงาน

2
ปรับตั้งความดันเครื่องอัด

อากาศใหเหมาะสม

ลดความดันเครื่องอัดอากาศ

ใหเหมาะสมกับการใชงาน
ส.ค. 2553 ส.ค. 2553 - นายอนุรักษ พลังงาน

3 การใชโคมสะทอนแสง
ลดจํานวนหลอดไฟฟาใน

ระบบแสงสวาง
ต.ค. 2553 ธ.ค. 2553 650,000 นายอนุรักษ พลังงาน



30

เมื่อกําหนดแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาและดานความรอนดังแสดงในตารางที่ 5.2 และ 5.3 ใหแสดง

รายละเอียดในการดําเนินการในแตละมาตรการตามลําดับที่ระบุไวในแผนฯ โดยใหระบุรายละเอียดในแตละ

มาตรการอนุรักษพลังงานดังนี้

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานไฟฟา)
ขอ 1) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาที่ดําเนินการ

ขอ 2)  ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา

ขอ 3) ใหระบุชื่อและตําแหนงของผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ 

ขอ 4) ใหระบุชื่อของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ขอ 5) ใหระบุจํานวนอุปกรณที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ขอ 6) ใหระบุชื่อของสถานที่ตั้งของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ขอ 7) ใหระบุสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการปรับปรุง

ขอ 8) ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ซึ่งอาจอยูในรูปของพลังไฟฟาสูงสุดที่ลดลงได

(กิโลวัตต) หรือปริมาณพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) รวมทั้งมูลคา

ของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ป)

ขอ 9) ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง

ขอ 10)  ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงหลังการปรับปรุง

ขอ 11)  ใหระบุมูลคาของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ

ขอ 12)  ใหระบุระยะเวลาคืนทุน (ป) ของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน

ขอ 13)  ใหระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุง

ขอ 14)  ใหระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุง เชน การติดตั้งมิเตอรเพื่อวัด

ปริมาณพลังงานไฟฟากอนและหลังการปรับปรุง

ขอ 15)  ใหแสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน
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ตัวอยาง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน
(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

1) มาตรการลําดับที่:  ....1....................

2) ชื่อมาตรการ: …การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทนบัลลาสตแกนเหล็ก......................……..

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ:...นายอนุรักษ  พลังงาน.....  ตําแหนง...วิศวกร…….........................

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: …บัลลาสตสําหรับไฟแสงสวาง..........................................................

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: …2,720…ตัว

6) สถานที่ปรับปรุง: …อาคารสยาม........................................................................................

7) สาเหตุการปรับปรุง: ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาในบัลลาสตแกนเหล็กแบบเดิมโดยเปลี่ยนมาใชบัล

ลาสตอิเล็กทรอนิคส ซึ่งจะลดกําลังไฟฟาสูญเสียได 10 วัตต ตอบัลลาสต

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8)   เปาหมายเชิงปริมาณ - 81,600 257,040

9)  ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง - 375,360 1,182,384

10)  ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง - 293,760 925,344

11)  เงินลงทุนทั้งหมด 700,000 บาท

12)  ระยะเวลาคืนทุน 2.72 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง 

1. ตรวจวัดระดับคาความสองสวาง (Lux) ของพื้นที่กอนที่จะดําเนินการปรับปรุง

2. เปลี่ยนบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทนบัลลาสตแกนเหล็กแบบเดิม

3. ตรวจวัดระดับคาความสองสวาง (Lux) ของพื้นที่หลังการปรับปรุง

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

ติดมิเตอรยอยสําหรับตรวจวัดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวาง

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

กอนปรับปรุง
พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง   = (วัตต+กําลังไฟฟาสูญเสีย)/1,000 x จํานวน x ชั่วโมง/วัน x วัน/ป

      = (36 + 10)/1,000 x 2,720 x 10 x 300

      = 375,360 kWh/ป

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

      = (36 + 0)/1,000 x 2,720 x 10 x 300
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      = 293,760 kWh/ป

มูลคาผลประหยัด       = (พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง-พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง) x คาไฟฟาตอหนวย

      = (375,360-293,760) x 3.15

      = 257,040 บาท/ป

ระยะเวลาคืนทุน       = 700,000/257,040

      = 2.72  ป   

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน (สําหรับมาตรการดานความรอน)
ขอ 1)  ใหระบุลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอนที่ดําเนินการ

ขอ 2)  ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอน

ขอ 3)  ใหระบุชื่อและตําแหนงของผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ 

ขอ 4)  ใหระบุชื่อของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ขอ 5)  ใหระบุจํานวนอุปกรณที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ขอ 6)  ใหระบุชื่อของสถานที่ตั้งของอุปกรณที่ดําเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ขอ 7)  ใหระบุสาเหตุหรือวัตถุประสงคในการปรับปรุง

ขอ 8)  ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ในรูปของปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดตอป (หนวย/ป) 

ปริมาณพลังงานความรอนประหยัดไดตอป (เมกะจูล/ป) และมูลคาของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ป)

ขอ 9)  ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 

ขอ 10)  ใหระบุระดับการใชพลังงานอางอิงหลังการปรับปรุง

ขอ 11)  ใหระบุมูลคาของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใชในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ 

ขอ 12)  ใหระบุระยะเวลาคืนทุน (ป) ของการลงทุนเพื่อดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงาน

ขอ 13)  ใหระบุรายละเอียดในการดําเนินการปรับปรุง

ขอ 14)  ใหระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุง เชน การติดตั้งมิเตอรเพื่อวัด

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงกอนและหลังการปรับปรุง

ขอ 15)  ใหแสดงวิธีการคํานวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน
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ตัวอยาง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน
(สําหรับมาตรการดานความรอน)

1) มาตรการลําดับที่:  ....1....................

2) ชื่อมาตรการ: …………หุมฉนวนทอสงไอน้ํา……………….....….............................……..

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ:...นายอนุรักษ  พลังงาน.....  ตําแหนง...วิศวกร…….........................

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: ……ทอสงไอน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 60.5 มิลลิเมตร.....................

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: …ทอสงไอน้ํายาว 150 เมตร....................................................

6) สถานที่ปรับปรุง: …หองระบบผลิตไอน้ํา...................................................................................

7) สาเหตุการปรับปรุง: ลดความรอนสูญเสียของทอสงไอน้ําเนื่องจากไมมีการหุมฉนวนความรอนและทอ

บางสวนที่มีการหุมฉนวนแลวสภาพฉนวนมีการชํารุด

กิโลกรัม/ป เมกะจูล/ป บาท/ป

8)   เปาหมายเชิงปริมาณ 30,745.10 1,312,416 676,392.2

9)  ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 34,039.22 1,453,032 748,862.8

10)  ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง 3,294.12 140,616 72,470.6

11)  เงินลงทุนทั้งหมด 250,000 บาท

12)  ระยะเวลาคืนทุน 0.37 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง: 

1. ตรวจวัดอุณหภูมิผิวทอที่ไมมีการหุมฉนวน

2. วัดขนาดและความยาวของทอที่ไมไดหุมฉนวน รวมทั้งความยาวทอในสวนที่ฉนวนมีการชํารุด

3. ดําเนินการหุมฉนวนใยแกวหนา 38 มิลลิเมตร

4. ตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวของฉนวนที่ดําเนินการหุมฉนวน

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับหมอตมไอน้ํา และปริมาณไอน้ําที่ผลิตไดจากมิเตอร กอนและหลัง

การดําเนินการหุมฉนวนกันความรอน    

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

หมอไอน้ําใชกาซปโตรเลียมเหลว(LPG) มีประสิทธิภาพการทํางาน 85% 

ชั่วโมงการทํางานคิดเปนเปน 6,200 ชั่วโมงตอป

ความยาวทอที่ตองหุมฉนวนใหม 150 เมตร

กอนปรับปรุง
อุณหภูมิของผิวทอที่วัดไดกอนหุมฉนวนเทากับ 150 องศาเซลเซียส
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จากตารางแสดงการสูญเสียความรอนจากทอ (ตารางที่ 3 จาก หนังสือ “ฉนวนความรอน” โดย กองทุน

เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน) พบวามีการสูญเสียความรอนเปน 434 วัตตตอเมตร

ความรอนสูญเสีย = (150m x 434 W/m x 3,600 วินาที/ชั่วโมง x 2,700 ชั่วโมง/ป) / (1,000,000 J/MJ)

         = 1,453,032 MJ/ป

ปริมาณความรอนจํานวนนี้เมื่อเปรียบเทียบเปนความรอนของ LPG ที่ประสิทธิภาพของหมอไอน้ําที่

ประสิทธิภาพการทํางาน 85% ไดเปนปริมาณ LPG ทั้งหมด

         = (1,453,032 MJ/ป / 50.22 MJ/kg) / 0.85 (คาความรอนของ LPG = 50.22 MJ/kg)

         = 34,039.22 kg/ป

         = 748,862.84 บาท/ป (อัตราคาเชื้อเพลิง = 22.00 บาท/kg)

หลังปรับปรุง
การสูญเสียความรอนมีคาเปน 42 วัตตตอเมตร

ความรอนสูญเสีย = (150m x 42 W/m x 3600 วินาที/ชั่วโมง x 6,500 ชั่วโมง/ป) / (1,000,000J/MJ)

         = 140,616 MJ/ป

ปริมาณความรอนจํานวนนี้เมื่อเปรียบเทียบเปนความรอนของ LPG ที่ประสิทธิภาพของหมอไอน้ําที่

ประสิทธิภาพการทํางาน 85% ไดเปนปริมาณ LPG ทั้งหมด

         = (140,616 MJ/ป / 50.22 MJ/kg) / 0.85 (คาความรอนของ LPG = 50.22 MJ/kg)

         = 3,294.12 kg/ป

         = 72,470.64 บาท/ป (อัตราคาเชื้อเพลิง = 22.00 บาท/kg)

 ผลประหยัด      = สูญเสียคาใชจายกอนปรับปรุง-สูญเสียคาใชจายหลังปรับปรุง

         = 748,862.84 บาท/ป – 72,470.64 บาท/ป 

         = 676,392.2 บาท/ป

ระยะเวลาคืนทุน = 250,000/676,392.2

         = 0.37 ป   
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ใหระบุแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานประจําป (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 5.4

ชอง (1)  ใหระบุลําดับที่ของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมภายในปนั้นๆ

ชอง (2) ใหระบุชื่อของหลักสูตร/กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพลังงานตามแผนฯ ที่กําหนดขึ้น

ชอง (3)  ใหระบุกลุมผูเขาอบรมที่เปนเปาหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่จัดขึ้น

ชอง (4) ใหระบุเดือนที่จะจัดการฝกอบรมหรือกิจกรรมตามแผนฯ ที่กําหนดขึ้น

ชอง (5)  ใหระบุชื่อของผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่จัดการฝกอบรม/กิจกรรม
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ตัวอยาง การกรอกตารางแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ตารางที่ 5.4 แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2553

(1)

ลําดับ
ที่

(2)

หลักสูตร/กิจกรรม
(3)

กลุม
ผูเขาอบรม

(4) เดือน (5)

ผูรับผิดชอบ
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 เทคนิคการอนุรักษพลังงานใน

ระบบแสงสวาง

พนักงาน

ทุกคน
   นายมงคล มีดี

2 เทคนิคการบํารุงรักษาหมอไอน้ํา แผนกซอม

บํารุง
  นายภักดี ชูใจ

3 การประกวดคําขวัญเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

พนักงานทุก

คน
  นาย มงคล มีดี

4 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) ฝายวิศกรรม   นายภักดี ชูใจ
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ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

6.1 ผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน

ใหระบุผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานในตารางที่ 6.1

ชองที่ (1) ใหใสตัวเลขแสดงลําดับที่ของมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการตรวจสอบ

ชองที่ (2) ใหใสชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานที่ดําเนินการตรวจสอบ

ชองที่ (3) สถานภาพการดําเนินการ แบงเปน 3 ชองยอย คือ

ชองดําเนินการตามแผน ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [  ]  กรณีที่มาตรการไดถูกดําเนินการ

และเปนไปตามแผนที่ไดวางไว

ชองไมไดดําเนินการ ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [  ]  กรณีที่มาตรการไมไดถูกดําเนินการ

ตามที่ไดระบุไวในแผน

ชองลาชา ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [  ]  กรณีที่มาตรการไดถูกดําเนินการแตไมเปนไป

ตามแผนที่ไดวางไว

ชองที่ (4) ใหระบุขอมูลเพิ่มเติม ที่ตองการใหรายละเอียด (ถามี)

ตัวอยาง ตารางที่ 6.1 สรุปผลการตรวจสอบการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน

(1)

ลําดับที่

(2)

มาตรการ

(3)

สถานภาพการดําเนินการ

(4)

หมายเหตุ

1 ตั้งอุณหภูมิเทอรโมสตัท

เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม

[ ]  ดําเนินการตามแผน

[    ]  ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

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

[    ]  ลาชา เนื่องจาก..........……..................……….

2 ลดอัตราการรั่วไหลในระบบอัด

อากาศ

[   ]  ดําเนินการตามแผน

[   ]  ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก..................................

[]  ลาชา เนื่องจาก ขาดกําลังคน พนักงานมีงาน
ประจําเยอะมาก

3 การใชบัลลาสตอิเลคทรอนิกส

แทนบัลลาสตแกนเหล็ก

[   ]  ดําเนินการตามแผน

[]  ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก งบประมาณยังไมได
รับการอนุมัติ
[    ]  ลาชา เนื่องจาก..........……...............………….
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ใหระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟาในตารางที่ 6.2 โดย

เรียงลําดับตามแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟาในตารางที่ 5.2 และใหกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

คําอธิบาย
1) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา

2) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการดานไฟฟา

3) ใหระบุจํานวนมาตรการดานไฟฟาทั้งหมดที่มีอยูในแผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา

ใหระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษพลังงานในตาราง โดย

ชอง (1)  ระยะเวลาดําเนินการ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองตามแผนดําเนินการ ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาตามแผนอนุรักษพลังงาน เชน 1 สิงหาคม 

2553 ถึง 10 ตุลาคม 2553 

ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาที่ดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานจริง เชน 5

ตุลาคม 2553 ถึง 11 ตุลาคม 2553 หรือ กรณีที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จใหระบุ

ชวงเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

ชอง (2) ใหระบุสถานภาพดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน เชน ดําเนินการสําเร็จแลว หรือในกรณีที่

ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ อาจจะระบุในรูปของรอยละผลดําเนินการ หรือระบุในรูปของคําอธิบาย 

เชน มีการติดตั้งอุปรณเสร็จแลวอยูระหวางการทดสอบเดินเครื่อง  

ชอง (3) เงินลงทุน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองตามแผน ใหระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ไดประมาณการไวในตารางที่ 5.2

ชองลงทุนจริง ใหระบุวงเงินลงทุนจริง หลังจากไดดําเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบรอยแลว

ชอง (4) ผลการอนุรักษพลังงาน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองตามเปาหมาย ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ซึ่งอาจอยูในรูปของพลังไฟฟา

สูงสุดที่ลดลงได (กิโลวัตต) หรือปริมาณพลังงานไฟฟาที่คาดวาจะประหยัดไดตอป 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) รวมทั้งมูลคาของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ป) จากตารางที่ 5.1

ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุปริมาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการดําเนินมาตรการ ซึ่งอาจ

อยูในรูปของพลังไฟฟาสูงสุดที่ลดลงได (กิโลวัตต) หรือปริมาณพลังงานไฟฟาที่

ประหยัดไดตอป (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป) รวมทั้งมูลคาของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง 

(บาท/ป)

4) ใหระบุถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือพบในระหวางดําเนินการ ถาไมพบปญหาและไม

มีอุปสรรคเกิดขึ้น ใหระบุวาไมมี

5) ใหระบุความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินการมาตรการนั้นๆ (ถามี)
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ตัวอยาง การกรอกผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา

ตารางที่ 6.2  ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา 

ชื่อมาตรการ 1): ….......การใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคสแทนบัลลาสตแกนเหล็ก......................................................................................

มาตรการลําดับที่ 2):  ............1..........................................................  จากจํานวนทั้งหมด 3):  .................3......................... มาตรการ

(1)

ระยะเวลาดําเนินการ

(2)

สถานภาพ

การ

ดําเนินการ

(3)

เงินลงทุน

(4) ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผน

ดําเนินการ
ที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผน

(บาท)

ลงทุนจริง 

(บาท)

ไฟฟา ไฟฟา

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต
กิโลวัตต-ชั่วโมง/

ป
บาท/ป

1 ส.ค. 2553 

ถึง

 10 ต.ค. 2553 

5 ต.ค. 2553

ถึง

11 ต.ค. 2553

ดําเนินการ

เสร็จแลว
70,000 65,820 - 8,160 24,480 - 8,320 24,200

หมายเหต:ุ ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ 4): …ไมมี.....….….............................................................................................................................

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

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

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 5): …-…..……………………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................................................................................................
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ใหระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอนในตารางที่ 

6.3 โดยเรียงลําดับตามแผนอนุรักษพลังงานดานความรอนในตารางที่ 5.3 และใหกรอก 1 แผน ตอ 1 

มาตรการ

คําอธิบาย
1) ใหระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานดานความรอน

2) ใหระบุลําดับที่ของมาตรการดานความรอน

3) ใหระบุจํานวนมาตรการดานความรอนทั้งหมดที่มีอยูในแผนอนุรักษพลังงานดานความรอน

ใหระบุผลการดําเนินการและผลการอนุรักษพลังงานในตาราง โดย

ชอง (1)  ระยะเวลาดําเนินการ แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองตามแผนดําเนินการ ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาตามแผนอนุรักษพลังงาน

เชน 1 กันยายน 2553 ถึง 15 กันยายน 2553 

ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุ วัน เดือน ป ของชวงเวลาที่ดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานจริง

เชน 5 กันยายน 2553 ถึง 16 กันยายน 2553 หรือ กรณีที่ยังดําเนินการไมแลว

เสร็จใหระบุชวงเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

ชอง (2) ใหระบุสถานภาพดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน เชน ดําเนินการสําเร็จแลว หรือใน

กรณีที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ อาจจะระบุในรูปของรอยละผลดําเนินการ หรือระบุในรูปของ

คําอธิบาย เชน มีการติดตั้งอุปรณเสร็จแลวอยูระหวางการทดสอบเดินเครื่อง  

ชอง (3) เงินลงทุน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองตามแผน ใหระบุวงเงินของเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ไดประมาณการไวในตารางที่ 5.3

ชองลงทุนจริง ใหระบุวงเงินลงทุนจริง หลังจากไดดําเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบรอยแลว

ชอง (4) ผลการอนุรักษพลังงาน แบงออกเปน 2 ชองยอย คือ

ชองตามเปาหมาย ใหระบุเปาหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด โดยระบุชนิดของเชื้อเพลิงและ

ปริมาณเชื้อเพลิงที่คาดวาจะประหยัด (หนวย/ป) รวมทั้งมูลคาของผลประหยัดที่เกิดขึ้น 

(บาท/ป) จากตารางที่ 5.1

ชองที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุปริมาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการดําเนินมาตรการ โดย

ระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดไดจริง (หนวย/ป) รวมทั้งมูลคาของ

ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ป)

4) ใหระบุถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ (ถามี)

5) ใหระบุความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานนั้นๆ
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ตัวอยาง การกรอกผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตการอนุรักษพลังงานดานความรอน

ตารางที่ 6.3  ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานความรอน 

ชื่อมาตรการ 1): ….หุมฉนวนทอสงไอน้ํา.................................................................................................................................................

มาตรการลําดับที่ 2):  ......1................................................................  จากจํานวนทั้งหมด 3):  .....1.......................................... มาตรการ

(1)

ระยะเวลาดําเนินการ

(2)

สถานภาพ

การ

ดําเนินการ

(3)

เงินลงทุน

(4) ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผน

ดําเนินการ
ที่เกิดขึ้นจริง

ตามแผน

(บาท)

ลงทุนจริง 

(บาท)

เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง

ชนิด
ปริมาณ 

(ลิตร/ป)
บาท/ป ชนิด

ปริมาณ

(ลิตร/ป)
บาท/ป

1 ก.ย.2553 

ถึง

15 ก.ย. 2553 

5 ก.ย.2553 

ถึง

16 ก.ย. 2553

ดําเนินการ

เสร็จแลว
250,000 250,500

น้ํามันเตา

เกรด C
38,029.9 393,990.1

น้ํามันเตา

เกรด C
37,500 388,500

หมายเหต:ุ ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ 4): …-...............................................................................................................................................

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

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

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 5):…-..…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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6.2 ผลการติดตามการดําเนินงานของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ใหระบุผลการติดตามการดําเนินงานของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมฯ ในตารางที่ 6.4 โดยเรียงลําดับ

ตามแผนการฝกอบรมและกิจกรรมฯ ในตารางที่ 5.4

ชองที่ (1) ใหใสตัวเลขแสดงลําดับที่ของแผนการฝกอบอรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ชองที่ (2) ใหระบุชื่อหลักสูตรของการฝกอบรม หรือระบุชื่อกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ชองที่ (3) สถานภาพการดําเนินการ แบงเปน 3 ชองยอย คือ

ชองดําเนินการตามแผน ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [  ]  กรณีที่การฝกอบรมและกิจกรรม

ไดถูกดําเนินการและเปนไปตามแผนที่ไดวางไว

ชองไมไดดําเนินการ ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [  ]  กรณีที่การฝกอบรมและกิจกรรมไมได

ถูกดําเนินการตามที่ไดระบุไวในแผน

ชองสาชา ใหกาเครื่องหมาย ในชอง [  ]  กรณีที่การฝกอบรมและกิจกรรมไดถูกดําเนินการ

แตไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว

ชองที่ (4) ใหระบุจํานวนพนักงานที่ไดเขารวมการฝกอบรมหรือไดเขารวมกิจกรรม

ชองที่ (5) ใหระบุขอมูลเพิ่มเติม ที่ตองการใหรายละเอียด (ถามี)

ตัวอยาง ตารางที่ 6.4 การกรอกตารางสรุปสถานภาพหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(1)

ลําดับที่

(2)

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม

(3)

สถานภาพการดําเนินการ

(4)

จํานวนผูเขาอบรม

(5)

หมายเหตุ

1 เทคนิคการอนุรักษในระบบแสง

สวาง

[]  ดําเนินการตามแผน

[    ]  ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก ........................

[   ]  ลาชา เนื่องจาก.................…….………….

100

2 เทคนิคการบํารุงรักษาหมอไอน้ํา [   ]  ดําเนินการตามแผน

[   ]  ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก .........................

[]  ลาชา เนื่องจาก พนักงานติดงานประจํา

10

3 การประกวดคําขวัญเพื่อสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน

[]  ดําเนินการตามแผน

[   ]  ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก ........................

[   ]  ลาชา เนื่องจาก.................…….………….

ทุกคน

4 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (PM) [    ]  ดําเนินการตามแผน

[]  ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก ยังไมไดรับการอนุมัติ
[    ]  ลาชา เนื่องจาก.................…….………….
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
7.1 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

ใหใสเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

ประกาศแตงตั้ง
คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

 เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล  จึงไดแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร ดังมีรายชื่อตอไปนี้

                    1.  ............................................................. ประธาน 

                    2.  ............................................................. รองประธาน

                    3.  ............................................................. เลขานุการ

                    4.  ............................................................. คณะทํางาน 

                    5.  ............................................................. คณะทํางาน 

โดยคณะผูตรวจประเมินทั้งหมดมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัด

การพลังงานภายในองคกร ทั้งนี้กําหนดใหคณะผูตรวจประเมินชุดนี้มีระยะเวลาในการทํางาน 2 ป

ทั้งนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ...................... เปนตนไป

                            ลงชื่อ.....................................................

         (...................................................)
                                                                        (เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หรือผูบริหารระดับสูง)
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7.2 ผลการตรวจประเมินภายใน

ใหระบุผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร ในตารางที่ 7.1 โดยใหทําการ

ตรวจประเมินตามขอกําหนดทั้ง 8 ขอ

ชอง (1) สิ่งที่ตองมี

ชองเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ใหระบุขอมูลตางๆ  ที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

ชอง (2) ผลการตรวจสอบ แบงเปน 2 ชองยอย คือ

ชองมี ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง มี กรณีที่ผลการตรวจติดตามพบเอกสารหรือสิ่งที่ระบุ

ไวในหัวขอนั้นๆ 

ชองไมมี ใหกาเครื่องหมาย ลงในชอง ไมมี กรณีที่ผลการตรวจติดตามไมพบเอกสารหรือ

สิ่งที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ

 ชอง (3) ความถูกตองครบถวนตามขอกําหนด แบงเปน 2 ชองยอย คือ

ชองครบ ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง ครบ กรณีที่เอกสารหรือสิ่งที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ มี

ความถูกตองครบถวนตามขอกําหนด 

ชองไมครบ ใหกาเครื่องหมาย ลงในชอง ไมครบ กรณีที่เอกสารหรือสิ่งที่ระบุไวในหัวขอ

นั้นๆ ไมถูกตองครบถวนตามขอกําหนด

ชอง (4) ใหระบุขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะ ที่ทางคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องคกรพบวาเอกสารหรือสิ่งที่ระบุไวในหัวขอนั้นๆ ควรทําการแกไขหรือเพิ่มเติม 

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด (ถามี)
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ตัวอยาง การบันทึกแบบตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน

(1)

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

(2)

ผลการ
ตรวจสอบ

(3)

ความถูกตองครบถวน
ตามขอกําหนด

(4)

ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ

มี ไมมี ครบ ไมครบ
1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ที่ระบุ

โครงสราง อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน
 

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรคาํสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการ

จัดการพลังงานใหบุคลากรรับทราบ ดวยวิธีการตางๆ
 

3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบ)ุ .............................................

2. การประเมินสถานภาพ

การจัดการพลังงานเบื้องตน

1. ผลการประเมินการดําเนินงานดานพลังงานที่ผานมา โดยใช 

ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management 

Matrix)



ใหดําเนินการประเมิน

งานดานพลังงานที่ผาน

มาโดยใช EM

2. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบ)ุ .............................................

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน 1. นโยบายอนุรักษพลังงาน   ใหผูบริหารลงชื่อ

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานให

       บุคลากรรับทราบ ดวยวิธีการตางๆ
 

เผยแพรนโยบายให

ทั่วถึง

3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบ)ุ .............................................
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ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ)

รายการตรวจประเมิน

(1)

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

(2)

ผลการ
ตรวจสอบ

(3)

ความถูกตองครบถวน
ตามขอกําหนด

(4)

ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ

มี ไมมี ครบ ไมครบ
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน

1. การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร  

2. การประเมินการใชพลังงานระดับการบริการ  

3. การประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ  

4. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบ)ุ. .............................................

5. การกําหนดเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน

1. มาตรการและเปาหมายในการดาํเนินการอนุรักษพลังงาน  

2. แผนการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา  

3. แผนการอนุรักษพลังงานดานความรอน  

4. แผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน



ควรดําเนินการวาง

แผนการฝกอบรมและ

วางแผนการดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน

5. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบ)ุ .............................................
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ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ)

รายการตรวจประเมิน

(1)

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

(2)

ผลการ
ตรวจสอบ

(3)

ความถูกตองครบถวน
ตามขอกําหนด

(4)

ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ

มี ไมมี ครบ ไมครบ
6. การดําเนินการ การตรวจสอบและ

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย

และแผนอนุรักษพลังงาน

1. ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  

2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ

พลังงาน สําหรับมาตรการดานไฟฟา
 

3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ

พลังงาน สําหรับมาตรการดานความรอน
 

4. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรม

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

 ใหดําเนินการติดตาม

การดําเนินการตาม

แผนฝกอบรมและ

กิจกรรม

5. เอกสาร/หลักฐานอื่น ระบ)ุ ..............................................

7.    การตรวจติดตามและประเมินการ

จัดการพลังงาน

1. คําลั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

องคกร
 

ไมมีการลงชื่อของ

ประธานคณะทํางาน ฯ

2. รายงานผลการตรวจประเมิน  

3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบ)ุ             

เอกสารการเผยแพรผลการตรวจประเมิน
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ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน (ตอ)

รายการตรวจประเมิน

(1)

สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน

(2)

ผลการ
ตรวจสอบ

(3)

ความถูกตองครบถวน
ตามขอกําหนด

(4)

ขอควรปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ

มี ไมมี ครบ ไมครบ

8. การทบทวน วิเคราะห และแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน  ใหทําแผนการทบทวน

การดําเนินการจัด

การพลังงานประจําป

2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางแกไข

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
 

3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบ)ุ ..............................................

   ลงชื่อ  …ประหยัด..ไฟฟา………..

                                      (    นายประหยัด  ไฟฟา    )

ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

      วันที่  .....21.........../......พฤศจิกายน....../......2553.......                       
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ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน
8.1 ตารางการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงาน ประจําป

ใหใสป พ.ศ. ที่คณะทํางานไดดําเนินการทบทวนการจัดการพลังงาน

ชอง (1) ครั้งที่ ใหระบุตัวเลขที่ คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไดดําเนินการทบทวนการ

ดําเนินงานการจัดการพลังงาน

ชอง (2) เดือน แบงเปน 12 ชองยอย โดยระบุชื่อเดือนตางๆ ทั้ง 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือน ม.ค. ไป

จนถึงเดือน ธ.ค.

ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชองเดือนที่ไดดําเนินการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงานในแตละครั้ง 

ตัวอยาง แผนการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงานประจําป 

ตารางที่  8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ประจําป 2553

(1)

ครั้งที่

(2) เดือน

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

1 

2 

3 

4 
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8.2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน

ใหใสวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงานในแตละครั้งที่มีการดําเนินการ

ตัวอยาง วาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน

แบบแจงวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน

                                                                   วันที่ 5 มีนาคม 2553

ถึง    :  คณะกรรมการฝายบริหาร/ผูที่เกี่ยวของ

จาก  :  ประธานคณะทํางานดานการจดัการพลังงาน

เรื่อง  :  ขอเชิญประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงานในองคกร

วันที่ประชุม :  15 มีนาคม 2553

สถานที่ประชุม :  หองประชุม 1

เวลา :  13.00 – 16.00 น.

เรื่องที่ประชุม :

1.  ทบทวนผลการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานในชวงที่ผานมา

2.  ปจจัยภายนอก/ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินการดานการจัการพลังงาน เชน กฏหมาย 

                                     โครงสรางองคกร

                                                                                    ลงชื่อ……………………………..
(นายอนุรักษ  พลังงาน)

                                                                                                    ตําแหนง  ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
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8.3 ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ใหใสป พ.ศ. ที่คณะทํางานไดดําเนินการสรุปผลการทบทวนการจัดการพลังงาน

ชอง (1) ผลการทบทวน แบงเปน 2 ชอง

ชองเหมาะสม ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชอง เหมาะสม กรณีที่องคกรไดดําเนินการตาม

ขอกําหนดดานการจัดการพลังงานนั้นๆ อยางครบถวนและเปนไปตามที่

กําหนด

ชองควรปรับปรุง ใหกาเครื่องหมาย ลงในชอง ควรปรับปรุง กรณีที่องคกรไมไดดําเนินการ

ตามขอกําหนดดานการจัดการพลังงานนั้นๆ อยางครบถวนและไมเปนไป

ตามที่กําหนด

ชอง (2) ใหระบุรายละเอียด/เอกสาร/หลักฐาน/ขอมูลที่ตางๆ ที่คณะทํางานดานการจัดการพลังงานได

ตรวจพบวา องคกรไดดําเนินการจัดการพลังงานในแตละขอกําหนด

ชอง (3) ใหระบุขอเสนอแนะ/วิธีการปรับปรุง เพื่อใหการดําเนินการดานการพลังงานในแตละขอ

กําหนดใหเปนไปตามที่กําหนด (ถามี)

ชอง (4) ใหระบุรายละเอียด/ขอมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถามี)
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ตัวอยาง การบันทึกผลสรุปการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม

ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ประจําป 2553

ขั้นตอน
(1) ผลการทบทวน (2)

สิ่งที่ตรวจพบ
(3)

แนวทางการปรับปรุง
(4)

หมายเหตุ
เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการ 

พลังงานเบื้องตน


3. นโยบายอนุรักษพลังงาน



1. พนักงานบางสวนยังไมทราบ

ถึงนโยบายฯ

2. นโยบายไมสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันของ

องคกรเนื่องจากราคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงสูงขึ้น

1.จัดใหมีการประชาสัมพันธนโยบาย

โดยใชเสียงตามสาย

2. ปรับนโยบายใหเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ

พลังงาน
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ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ประจําป 2553  (ตอ)

ขั้นตอน
(1) ผลการทบทวน (2)

สิ่งที่ตรวจพบ
(3)

แนวทางการปรับปรุง
(4)

หมายเหตุ
เหมาะสม ควรปรับปรุง

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ 

พลังงาน 

ยังขาดแผนการฝกอบรมและ

กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานประจําป

1. จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป

2. จัดทําแผนกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน ประจําป

6. การดําเนินการ การตรวจสอบและ 

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน


ไมมีการตรวจสอบการ

ดําเนินการฝกอบรมและ

กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ

พลังงานประจําป

ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินการ

ฝกอบรมและ

กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับการ

อนุรักษพลังงาน

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัด

การพลังงาน 

มีการดําเนินการตรวจประเมิน

ภายใน แตการแตงตั้งคณะ

กรรม-การตรวจประเมินภายใน

ยังขาดลายมือชื่อของประธาน ฯ

ใหดําเนินการแกไขเอกสารแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน

อยางเปนทางการ



 (
ปรับปรุงล่าสุด
25
 
มกราคม
 255
3
)

		

คำแนะนำการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน



สำหรับอาคารควบคุม



































กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน







คำนำ



	ตามพระราชบัญญติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 9(1) และมาตรา 21(1) ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อกำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ โดยในการดำเนินการจัดการพลังงานดังกล่าว เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดทำรายงานการจัดการพลังงานและต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานก่อนส่งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

	ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำคำแนะนำการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าของอาคารควบคุมใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานให้ถูกต้องตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ต่อไป







สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

     กระทรวงพลังงาน























		



คำแนะนำการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน 

สำหรับอาคารควบคุม







ข้อมูลเบื้องต้น

ก. ข้อมูลทั่วไป

	ก.1 	ให้ระบุชื่อนิติบุคคลของอาคารควบคุม

		ให้ระบุชื่ออาคารควบคุม

		ให้ระบุหมายเลข TSIC-ID ของอาคารควบคุม

	ก.2 	ให้ระบุกลุ่มอาคารควบคุม

	ก.3 	ให้ระบุสถานที่ตั้งของอาคารควบคุม

	ก.4	ให้ระบุประเภทของอาคารควบคุม

	ก.5	ให้ระบุปีที่เปิดใช้งานอาคาร

	ก.6 	ให้ระบุจำนวนอาคารทั้งหมดที่มีในกรณีที่อาคารควบคุมแห่งนั้นมีจำนวนอาคารหลายหลัง	ก.7	ให้ระบุจำนวนห้องพักทั้งหมดกรณีเป็นอาคารประเภทโรงแรม

	ก.8	ให้ระบุจำนวนเตียงคนไข้ในทั้งหมดกรณีที่เป็นอาคารประเภทโรงพยาบาล

	ก.9  ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุม (อาจมีมากกว่า 1 คน) รวมทั้งระบุประเภทของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและเลขทะเบียนซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)





	ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุม



		ลำดับที่

		ชื่อ-นามสกุล

		คุณสมบัติ***

		ทะเบียนเลขที่



		1

		นายรักษ์ พลังงาน

		      ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 1

      ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 2

		ผชอ. 0978



		2

		นายวินัย แวดล้อม

		      ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 1

      ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 2

		ผอส. 0002



		

		

		      ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 1

      ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประเภทที่ 2

		







ข. ข้อมูลการใช้อาคาร

	ข.1	รายละเอียดการใช้งานอาคาร (ในรอบปีของการจัดทำรายงาน)

		ช่อง (1) ให้ระบุลำดับที่ของอาคาร กรณีที่อาคารควบคุมมีอาคารมากกว่าหนึ่งหลัง

		ช่อง (2) ให้ระบุชื่ออาคาร

		ช่อง (3) ให้ระบุปีที่เปิดใช้งานอาคาร กรณีที่มีอาคารมากกว่าหนึ่งหลังให้ระบุปีที่เปิดใช้งานอาคารของอาคารหลังนั้น

		ช่อง (4) เวลาทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

		ช่องชั่วโมง/วัน ให้ระบุจำนวนชั่วโมงที่อาคารเปิดทำการในหนึ่งวัน

			ช่องวัน/ปี ให้ระบุจำนวนวันทั้งหมดที่อาคารได้เปิดทำการในรอบปี

		ช่อง (5)  พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร แบ่งออกเป็น 3 ช่องย่อย คือ

			ช่องพื้นที่ใช้สอย ให้ระบุรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยของอาคารโดยแบ่งป็น 3 ช่อง คือ

			       		ช่องปรับอากาศ ให้ระบุพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่มีการปรับอากาศ

			       		ช่องไม่ปรับอากาศ ให้ระบุพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ไม่มีการปรับอากาศ

		ช่องรวม ให้ระบุพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารซึ่งเป็นผลรวมของพื้นที่ในช่องปรับอากาศและช่องไม่ปรับอากาศ 

			ช่องพื้นที่จอดรถในตัวอาคาร ให้ระบุพื้นที่ซึ่งเป็นที่จอดรถภายในตัวอาคาร

			ช่องรวม ให้ระบุพื้นที่รวมทั้งหมดของอาคารซึ่งเป็นผลรวมของพื้นที่ในช่องพื้นที่ใช้สอยรวมและพื้นที่จอดรถในตัวอาคาร

		

ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียดการใช้งานอาคาร

ตารางที่ ข-1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร

		(1)



ลำดับที่



		(2)



ชื่ออาคาร



		(3)

ปี พ.ศ.

ที่เปิด

ใช้งาน

		(4)

เวลาทำงาน

		(5) พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)



		

		

		

		

		(๑) พื้นที่ใช้สอย

		(๒)

พื้นที่จอดรถ

ในตัวอาคาร

		(๓)=(๑)+(๒)

รวม



		

		

		

		ชั่วโมง/วัน

		วัน/ปี

		ปรับอากาศ

		ไม่ปรับอากาศ

		รวม

		

		



		1

		อาคารสยาม

		2537

		12

		365

		115,131

		102,215

		217,346

		54,000

		271,346



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		





	





ข.2	การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน (ในรอบปีของการจัดทำรายงาน)

ตารางที่ ข-2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี...... (ให้ระบุรอบปีของการจัดทำรายงาน เช่น รอบปี 2553 เพื่อจัดส่งรายงานภายในเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้น).......

		ช่อง (1)  สำหรับอาคารทุกประเภท ให้ระบุการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องย่อยคือ

			ช่องพื้นที่ปรับอากาศ ให้ระบุพื้นที่ใช้สอยที่มีการใช้งานจริงและมีการปรับอากาศ

			ช่องพื้นที่ไม่ปรับอากาศ ให้ระบุพื้นที่ใช้สอยที่มีการใช้งานจริงแต่ไม่มีการปรับอากาศ

			         ช่องรวม ให้ระบุพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารที่มีการใช้งานจริง 

		ช่อง (2)  สำหรับอาคารประเภทโรงแรม ให้ระบุจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในแต่ละเดือนมีหน่วยเป็น ห้อง-วัน

	ช่อง (3)  สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล ให้ระบุจำนวนของคนไข้ในแต่ละเดือน โดยแบ่ง

		ออกเป็น 2 ช่องย่อยคือ

		ช่องจำนวนคนไข้นอก	ให้ระบุจำนวนคนไข้นอกที่เข้ามาใช้บริการมีหน่วยเป็น คน

			ช่องจำนวนคนไข้ใน	ให้ระบุจำนวนเตียงคนไข้ที่ให้บริการมีหน่วยเป็น เตียง-วัน



คำแนะนำเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูลในตารางที่ ข-2

(1)	พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พื้นที่ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)	พื้นที่ใช้สอยสำหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ เป็นต้น

(3)	จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพักหมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น	

(4)	จำนวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในที่ให้บริการคูณจำนวนวันที่ให้บริการ เช่น เตียงหมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน เตียงหมายเลข 2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจำนวนคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น







ตัวอย่าง การกรอกรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน

ตารางที่ ข-2 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2553

		

เดือน





		(1)

สำหรับอาคารทุกประเภท

การใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง

		(2)

สำหรับอาคารประเภท

โรงแรม

		(3)

สำหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล



		

		พื้นที่ปรับอากาศ

(ตารางเมตร)

		พื้นที่ไม่ปรับอากาศ

(ตารางเมตร)

		รวม

(ตารางเมตร)

		จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้

(ห้อง-วัน)

		จำนวนคนไข้นอก

(คน)

		จำนวนคนไข้ใน

(เตียง-วัน)



		ม.ค.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		ก.พ.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		มี.ค.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		เม.ย.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		พ.ค.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		มิ.ย.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		ก.ค.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		ส.ค.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		ก.ย.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		ต.ค.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		พ.ย.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-



		ธ.ค.

		115,131

		102,215

		217,346

		-

		-

		-






ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน (ในรอบปีของการจัดทำรายงาน)



ขั้นตอนที่ 1 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



1.1 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

	1.1.1 ให้ระบุโครงสร้างของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม

	1.1.2 ให้ระบุ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

1.2 ให้ระบุวิธีการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้)

1.3 เอกสารประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

	1.3.1  	ให้ใส่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

	ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน











































	1.3.2	ให้ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน





		

ตัวอย่าง การเผยแพร่โดยผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์














ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น



ให้แสดงผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุมโดยใช้ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix, EMM)



ตัวอย่าง  ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม

         



























หมายเหตุ	การใส่ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวม ต้องเกิดจากการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในหน่วยงานย่อยมาก่อนแล้วจึงนำมาเฉลี่ยเป็นภาพรวมของอาคารควบคุม


ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน



3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

ให้ใส่เอกสารที่เป็นประกาศของนโยบายอนุรักษ์พลังงาน



	ตัวอย่าง ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน





















































3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

	3.2.1 ให้ระบุวิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม (อาจมีมากกว่า 1 วิธีก็ได้)

3.2.2 ให้ใส่เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานในองค์กรรับทราบ



ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

4.1 การประเมินระดับองค์กร

	4.1.1 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ช่อง (1)  ให้ระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ช่อง (2)  ให้ระบุหมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า (สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง)

		ช่อง (3)  ให้ระบุประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

		ช่อง (4)  ให้ระบุอัตราการใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

ช่อง (5)  ให้ระบุขนาดและจำนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าตามที่ได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้า

		ช่อง (6)  ให้ระบุชื่อของอาคารที่ใช้งาน



ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

		ลำดับที่

		(1)

หมายเลข

ผู้ใช้ไฟฟ้า

		(2)

หมายเลข

เครื่องวัดไฟฟ้า

		(3)

ประเภท

ผู้ใช้ไฟฟ้า

		(4)

อัตรา

การใช้ไฟฟ้า

		(5)

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

		(6)

อาคารที่ใช้งาน



		

		

		

		

		

		ขนาด

(kVA)

		จำนวน

(ชุด)

		



		1

		970-008000

		-

		ประเภท 4.2.2

		[  ] ปกติ

[  ] TOD

[x] TOU

		1,000

2,000

		1

1

		อาคารกรุงเทพ

อาคารสยาม



		2

		

		

		

		[  ] ปกติ

[  ] TOD

[  ] TOU

		

		

		



		รวม

		3,000  kVA

		





	ให้ระบุข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปีของการดำเนินการจัดการพลังงานในตารางที่ 4.1 ตั้งแต่เดือน ม.ค. จนถึง ธ.ค. จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนนั้น แต่ไม่รวมไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งให้ระบุไว้ในตารางที่ 4.3

		ช่อง (1) พลังไฟฟ้าสูงสุด แบ่งออกเป็น 4 ช่องย่อย คือ 

			ช่อง P  

			ช่อง PP/OP1  

			ช่อง OP/OP2 

ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดตามที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าซึ่งเรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ โดย

			อัตราปกติ: ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (On peak) ในช่อง P

อัตรา TOD (อัตราตามช่วงเวลาของวัน):

ให้ระบุค่า On Peak, ค่า Partial Peak และ 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

ช่องค่าใช้จ่าย  ให้ระบุค่าใช้จ่าย (บาท) ตามที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าซึ่งเรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้า ในรอบเดือนนั้นๆ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOD หรือ TOU ให้รวมค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง 3 ช่วงเวลาเป็นค่าเดียว

		ช่อง (2) พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่อง

ช่องปริมาณ ให้ระบุค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ กรณีของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท TOU ให้รวมปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2 ช่วงเวลา (Peak และ Off peak) เป็นค่าเดียว

			ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจาก				การไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ

ช่อง (3) ให้ระบุค่าไฟฟ้ารวมโดยนำค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่อง (1) มารวมกับค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่อง (2) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ Ft ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ค่าบริการ และภาษี เป็นต้น

ช่อง (4) ให้ระบุค่าตัวประกอบภาระ (คำนวณได้จากการค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) และค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งระบุในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า)



ตัวอย่าง การคำนวณค่าตัวประกอบภาระ

สมมติค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดและปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าในเดือนมกราคม ซึ่งมี 31 วัน เท่ากับ 4,820 กิโลวัตต์ และ 1,673,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน ตามลำดับ ดังนั้นค่าตัวประกอบภาระในเดือนนี้คำนวณได้จาก

ค่าตัวประกอบภาระ	= [ปริมาณพลังงานไฟฟ้า] / [ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น] x 100 %

= [1,673,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน / (4,820 กิโลวัตต์ x 24 ชั่วโมง/วัน x 31 วัน/เดือน)] x 100 %

= 46.66 %



ช่อง (5) ให้ระบุค่าไฟฟ้าเฉลี่ยโดยนำค่าไฟฟ้ารวมในช่อง (3) หารด้วยปริมาณพลังงานไฟฟ้า		 ในช่องที่ (2)

	

หมายเหตุ

         ในการดำเนินการจัดการพลังงานปีแรก ซึ่งจะต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายในเดือนมีนาคมของปี 2554 นั้น ขอให้กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2551 จนถึงเดือน  ธ.ค. ปี 2553 ด้วย เพื่อ พพ. จะได้นำข้อมูลการใช้พลังงานของปี 2551, 2552 และ 2553 มาจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับการดำเนินการจัดการพลังงานในรอบต่อไปที่จะต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานภายในเดือนมีนาคม 2555 ขอให้กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเฉพาะในรอบปี 2554 (ม.ค.-ธ.ค.) เท่านั้น
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ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2553 ซึ่งมีอัตราการใช้ไฟฟ้าประเภท TOU

ตารางที่ 4.1  ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2553

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า… 970-008000.........…           หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า………-…..........

		 

เดือน



		 (1) พลังไฟฟ้าสูงสุด

		(2) พลังงานไฟฟ้า

		(3)

ค่าไฟฟ้ารวม

(บาท)

		(4)

ค่าตัวประกอบภาระ 

 (เปอร์เซนต์)

		(5)

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)



		

		P

(กิโลวัตต์)

		OP1

(กิโลวัตต์)

		OP2

(กิโลวัตต์)

		ค่าใช้จ่าย

(บาท)

		ปริมาณ

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

		ค่าใช้จ่าย

(บาท)

		

		

		



		ม.ค.

		4,820

		1,560

		4,700

		640,722.6

		1,673,400

		4,685,520

		5,326,242.6

		46.66

		3.18



		ก.พ.

		4,920

		2,100

		4,780

		654,015.6

		1,617,600

		4,529,280

		5,183,295.6

		48.93

		3.20



		มี.ค.

		5,080

		2,080

		5,020

		675,284.4

		1,803,200

		5,048,960

		5,724,244.4

		47.71

		3.17



		เม.ย.

		5,020

		2,160

		4,920

		667,308.6

		1,709,600

		4,786,880

		5,454,188.6

		47.30

		3.19



		พ.ค.

		5,060

		2,200

		5,040

		672,625.8

		1,835,600

		5,139,680

		5,812,305.8

		48.76

		3.17



		มิ.ย.

		5,080

		1,840

		5,000

		675,284.4

		1,794,200

		5,023,760

		5,699,044.4

		49.05

		3.18



		ก.ค.

		5,060

		2,000

		5,050

		672,625.8

		1,849,200

		5,177,760

		5,850,385.8

		49.12

		3.16



		ส.ค.

		5,100

		1,650

		5,160

		677,943.0

		1,843,400

		5,161,520

		5,839,463.0

		48.58

		3.17



		ก.ย.

		5,120

		1,940

		5,060

		680,601.6

		1,774,800

		4,969,440

		5,650,041.6

		48.14

		3.18



		ต.ค.

		3,004

		1,135

		2,953

		399,321.7

		1,842,800

		5,159,840

		5,559,161.7

		82.45

		3.02



		พ.ย

		3,252

		1,239

		3,214

		432,288.4

		1,687,600

		4,725,280

		5,157,568.4

		72.08

		3.06



		ธ.ค.

		3,488

		1,311

		3,447

		463,659.8

		1,627,600

		4,557,280

		5,020,939.8

		62.72

		3.08



		รวม

		7,311,681.7

		21,059,000

		58,965,200

		66,276,881.7

		

		



		เฉลี่ย

		609,306.8

		1,754,916.67

		4,913,766

		5,523,073.4

		54.29

		3.15





หมายเหตุ กรณีมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งมิเตอร์ขึ้นไป ให้แยกกรอกข้อมูลออกเป็นรายมิเตอร์

	4.1.2 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

	  ให้ระบุข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปีในตารางที่ 4.2 ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค.

ช่อง (1) ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้พลังงานและราคาเชื้อเพลิงในแต่ละเดือนในรอบปี โดยให้เริ่มนับปริมาณการใช้ตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือนนั้น หรือในกรณีใช้เชื้อเพลิงอื่นที่ไม่มีระบุในตารางให้เขียนระบุเพิ่มเติม

		กรณีอาคารควบคุมที่มีการใช้น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ให้ระบุชนิดของน้ำมันเตา น้ำมันเบนซินหรือก๊าซโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซลที่ใช้ด้วย (ชนิดของน้ำมันเตา ได้แก่ น้ำมันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D เป็นต้น ชนิดของน้ำมันเบนซิน ได้แก่ เบนซิน 95 และเบนซิน 91 เป็นต้น ชนิดของน้ำมันดีเซล ได้แก่ น้ำมันดีเซล และน้ำมันดีเซลบี 5 เป็นต้น

ช่อง (2) ให้ระบุค่าความร้อนต่ำ (Low Heating Value) ของเชื้อเพลิงจากผู้จำหน่าย ในกรณีไม่มีค่าความร้อนต่ำจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ค่าความร้อนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กำหนด สำหรับค่าความร้อนที่ พพ. กำหนด ให้อ้างอิงตามรายงานประจำปีของรายงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยของปีล่าสุดที่ พพ. จัดทำ (ดูรายละเอียดในเว็ปไซด์ของ พพ. ที่ www.dede.go.th)

ช่อง (3) ให้ระบุปริมาณพลังงานรวม โดยนำค่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรวมในรอบปีในช่องที่ (1) คูณด้วยค่าความร้อนต่ำหรือค่าความร้อนเฉลี่ยของเชื้อเพลิงในช่องที่ (2)



กรณีอาคารควบคุมใด มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ระบุชนิดของพลังงานหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายพลังงาน ลงในช่องของพลังงานหมุนเวียน (พลังงานหมุนเวียน หมายถึง พลังงานที่ได้จาก ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม เป็นต้น)



หมายเหตุ

1.	ปริมาณการใช้พลังงานในตารางที่ 4.2 ไม่รวมถึงพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง

2.	การคำนวณหาค่าปริมาณพลังงานรวมในช่อง (3) ของพลังงานที่ใช้แต่ละชนิดให้อยู่ในรูปของค่าความร้อนในหน่วยของเมกะจูล เพื่อต้องการให้เป็นหน่วยเดียวกันและสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าสัดส่วนการใช้พลังงานแต่ละชนิดในอาคารควบคุมนั้น เป็นอย่างไร









	

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ตารางที่ 4.2  ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2553

		ชนิด

พลังงานที่ใช้

		หน่วย/มูลค่า

		(1)

ปริมาณการใช้

		(2)

ค่าความร้อนเฉลี่ย*

(เมกะจูล/หน่วย)

		(3)

ปริมาณ

พลังงานรวม

(เมกะจูล)



		

		

		ม.ค.

		ก.พ.

		มี.ค.

		…

		ธ.ค.

		รวม

		

		



		น้ำมันเตา 

(ชนิด….)

		ลิตร

		

		

		

		

		

		

		41.28

		



		

		บาท

		

		

		

		

		

		

		

		



		น้ำมันดีเซล

		ลิตร

		6

		6

		6

		…

		786

		896

		36.42

		32,632.3



		

		บาท

		141

		141

		141

		…

		18,471

		21,056

		

		



		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

		กิโลกรัม

		96,000

		96,000

		96,000

		…

		96,000

		576,000

		50.22

		28,926,720



		

		บาท

		2,112,000

		2,112,000

		2,112,000

		…

		2,112,000

		12,672,000

		

		



		ก๊าซธรรมชาติ

		ล้านบีทียู

		

		

		

		

		

		

		1,055

		



		

		บาท

		

		

		

		

		

		

		

		



		ไอน้ำที่ซื้อ 

(.....บาร์ / .....c)

		ตัน

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		บาท

		

		

		

		

		

		

		

		



		อื่นๆ (ระบุ)

		หน่วย(ระบุ)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		บาท

		

		

		

		

		

		

		

		



		รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

		28,959,352.3



		พลังงานหมุนเวียน

		หน่วย(ระบุ)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		บาท

		

		

		

		

		

		

		

		



		รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

		-



		รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด

		28,959,352

























	4.1.3 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ในกรณีที่อาคารควบคุมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือมีการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตนเองให้ให้ระบุข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปีในตารางที่ 4.3

ให้ระบุเครื่องหมาย x ในช่อง [   ] ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว (หมายถึงผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วนหรือทั้งหมดตลอดเวลา) หรือ ในช่อง [   ] ผลิตไฟฟ้าสำรองหรือกรณีฉุกเฉิน (หมายถึงผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่ระบบการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าหรือผู้จำหน่ายไฟฟ้าขัดข้อง)

		ช่อง (1) ให้ระบุเดือนที่มีการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

		ช่อง (2) ให้ระบุกำลังผลิตติดตั้ง (Capacity) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในหน่วยกิโลวัตต์ โดยดู				 จากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง

		ช่อง (3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก แบ่งออกเป็น 3 ช่องย่อย

ช่องชนิด	ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับผลิตไฟฟ้า (เชื้อเพลิงหลัก หมายถึง เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นปริมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

ช่องปริมาณ  ให้ระบุปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน

ช่องหน่วย	ให้ระบุหน่วยของเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ เช่น ลิตร เป็นต้น 

ช่อง (4) ให้ระบุจำนวนชั่วโมงการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน

		ช่อง (5) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องสำหรับใช้เอง  ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และนำมาใช้เองในอาคารของแต่ละเดือน ในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือน

ช่องสำหรับขาย  ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้แล้วนำไปขายในแต่ละเดือนในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ถ้ามี)

	ช่อง (6) ช่องหมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ในกรณีที่อาคารติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสำรองการใช้ในกรณีที่มีไฟฟ้าดับ อาจจะมีการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเดือนเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมโดยที่ไม่มีไฟฟ้าดับในเดือนนั้น และเป็นการเดินเครื่องโดยที่ไม่มีการจ่ายไฟฟ้าออกมา ให้กรอกข้อมูลเฉพาะปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้และชั่วโมงการเดินเครื่องในช่อง (3) และ (4) ตามลำดับ

หมายเหตุ	ในกรณีอาคารควบคุมมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่องให้แยกกรอกข้อมูลเป็นรายเครื่อง หนึ่งตารางข้อมูลต่อหนึ่งเครื่อง



ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

4.1.3 ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (กรณีมีการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในอาคาร)

[ × ]  ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเดียว		[    ]  ผลิตไฟฟ้าสำรองหรือกรณีฉุกเฉิน

ตารางที่ 4.3  ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2553

		(1)

เดือน



		(2)

กำลังผลิตติดตั้ง

(กิโลวัตต์)

		(3)

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก



		(4)

ชั่วโมง

การเดินเครื่อง

		(5)

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

(กิโลวัตต์ – ชั่วโมง)

		(6)



หมายเหตุ





		

		

		ชนิด

		ปริมาณ

		หน่วย

		

		สำหรับใช้เอง

		สำหรับขาย

		



		ม.ค.

		850

		น้ำมันดีเซล

		6

		ลิตร

		5

		-

		-

		



		ก.พ.

		850

		น้ำมันดีเซล

		6

		ลิตร

		5

		-

		-

		



		มี.ค.

		850

		น้ำมันดีเซล

		6

		ลิตร

		5

		-

		-

		









4.1.4 สัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบ

		(ก) สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

	ให้ระบุสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปีตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แยกตามระบบในตารางที่ 4.4 ดังนี้

		ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ประกอบด้วย

1. ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น มอเตอร์ปั้มน้ำเย็น มอเตอร์ปั้มน้ำระบายความร้อน หอผึ่งเย็น และเครื่องส่งลมเย็น เป็นต้น

2. ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแบบเป็นชุด ได้แก่ เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน หรือแบบเป็นชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือแบบเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับแบบเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำให้รวมถึงเครื่องทำความเย็น ปั้มน้ำหล่อเย็น และหอผึ่งเย็นด้วย

3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในอาคารและพื้นที่จอดรถ)

4. ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี) เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาล ลิฟท์ บันไดเลื่อน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องทำน้ำร้อน ฮีทปั้ม เครื่องซักผ้า ระบบห้องเย็นหรือตู้แช่เย็น ปั้มลม พัดลม ไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ฯลฯ เป็นต้น

ช่อง (2) การใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี  ให้ระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบต่างๆ ที่มีใช้ในอาคารสอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือได้จากการประเมินจากขนาดติดตั้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร โดยต้องประเมินให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุด เช่น ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละระบบที่เปิดใช้งานจริงในแต่ละวัน จำนวนชั่วโมงที่เปิดใช้งานต่อวัน จำนวนวันที่เปิดใช้งานต่อเดือน เป็นต้น 

ช่องร้อยละ  ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละระบบเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร 

		ช่อง (3) ช่องหมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

	ให้แสดงกราฟสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าดังตัวอย่างรูปที่ 4.1



(ข) สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

		ให้ระบุสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรอบปีตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค. แยกตามระบบในตารางที่ 4.5 ดังนี้

		ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบต่างๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงของอาคาร ประกอบด้วย

1. ระบบผลิตไอน้ำ

2. ระบบผลิตน้ำร้อน

3. ระบบหุงต้ม

4. ระบบอื่นๆ (ระบุเพิ่มเติมถ้ามี) เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าสำรอง ระบบเตาเผาขยะ เป็นต้น

		ช่อง (2) การใช้พลังงานเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 3 ช่องย่อย คือ

			ช่องชนิดเชื้อเพลิง ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบ

ช่องเมกะจูล/ปี  ให้ระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบต่างๆ ที่มีใช้ในอาคารสอดคล้องตามช่อง (1) ค่าปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงควรอ่านค่าจากมิเตอร์วัดปริมาณการใช้เชื้องเพลิงที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี)

			ช่องร้อยละ  ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในแต่ละระบบ

		ช่อง (3) ช่องหมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

	ให้แสดงกราฟสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงดังตัวอย่างรูปที่ 4.2





ตัวอย่าง การกรอกสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

ตารางที่ 4.4  สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ

		(1)

ระบบ

		(2) การใช้พลังงานไฟฟ้า

		(3)

หมายเหตุ



		

		กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

		ร้อยละ

		



		ปรับอากาศแบบรวมศูนย์

		701,967

		40

		



		ปรับอากาศแบบแยกส่วน

		263,238

		15

		



		ไฟฟ้าแสงสว่าง

		386,082

		22

		



		อื่นๆ

		403,631

		23

		



		รวม

		1,754,916

		100

		







ตัวอย่าง กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงาน





























รูปที่ 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ 

















	ตัวอย่าง การกรอกสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

ตารางที่ 4.5  สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ 

		(1)

ระบบ



		(2) การใช้พลังงานเชื้อเพลิง

		(3)

หมายเหตุ



		

		ชนิดเชื้อเพลิง

		เมกะจูล/ปี

		ร้อยละ

		



		ไอน้ำ

		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

		28,926,720

		99.998

		



		ไฟฟ้าสำรอง

		ดีเซล

		32,632.3

		0.002

		



		รวม

		28,959,352.3

		100

		







	ตัวอย่าง กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง

























รูปที่ 4.2 สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนในระบบต่างๆ 

























4.2 การประเมินระดับการบริการ

4.2.1 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอย (กรณีอาคารทุกประเภท)

	    ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 4.6

		ช่อง (1) ให้ระบุพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบเดือนโดยใช้ข้อมูลในช่อง (1) ของตารางที่ ข-2 

		ช่อง (2) ปริมาณพลังงานที่ใช้ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องไฟฟ้า ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมงโดยใช้ข้อมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในช่อง (2) ของตารางที่ 4.1

ช่องความร้อน ให้ระบุปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล โดยใช้

ข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงของตารางที่ 4.2

		ช่อง (3) ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ในหน่วยเมกะจูล/ตารางเมตร  

ให้แสดงกราฟค่าการใช้พลังงานจำเพาะในรอบปีดังตัวอย่างในรูปที่ 4.3



ตัวอย่าง การกรอกปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงและการคำนวณค่าการใช้พลังงานจำเพาะ

	ตารางที่ 4.6  ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี 2553

		เดือน

		(1)

พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง

(ตารางเมตร)

		(2) ปริมาณพลังงานที่ใช้

		(3)

ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/ตารางเมตร)



		

		

		ไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

		ความร้อน 

(เมกะจูล)

		



		ม.ค.

		217,346

		1,673,400

		4,821,339

		49.90



		ก.พ.

		217,346

		1,617,600

		4,821,339

		48.98



		มี.ค.

		217,346

		1,803,200

		4,821,339

		52.05



		เม.ย.

		217,346

		1,709,600

		4,821,339

		50.50



		.

		.

		.

		.

		.



		.

		.

		.

		.

		.



		ก.ย.

		217,346

		1,774,800

		4,821,339

		51.58



		ต.ค.

		217,346

		1,842,800

		4,824,252

		52.72



		พ.ย

		217,346

		1,687,600

		4,821,339

		50.14



		ธ.ค.

		217,346

		1,627,600

		4,849,855

		49.27



		รวม

		217,346

		21,059,000

		57,888,476

		615.15



		เฉลี่ย

		217,346

		1,754,916.67

		4,824,040

		51.26

















		ตัวอย่างการคำนวณ อาคารมีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบเดือนมกราคมเท่ากับ 217,346 ตารางเมตร โดยในเดือนดังกล่าวอาคารมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 1,673,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้เท่ากับ 4,821,339 เมกะจูล ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) สามารถคำนวณ ได้ดังนี้

               =  ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน) x 3.6 + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล/เดือน)

                                                                    พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง (ตารางเมตร)

               =  (1,673,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน x 3.6 เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) + 4,821,339 เมกะจูล/เดือน

                                                                       217,346 ตารางเมตร

               =  49.90 เมกะจูล/ตารางเมตร-เดือน

ค่าการใช้พลังงานจำเพาะทั้งปี

               =  (21,059,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน x 3.6 เมกะจูล/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) + 57,888,476 เมกะจูล/เดือน

                                                                           217,346 ตารางเมตร

               =  615.15 เมกะจูล/ตารางเมตร-ปี

ตัวอย่าง กราฟค่าการใช้พลังงานจำเพาะในรอบปี 2553 

 (
ค่าถดถอยเชิงเส้น
)

รูปที่ 4.3 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะในรอบปี 2553











4.2.2 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของจำนวนคนไข้ใน (กรณีอาคารประเภทโรงพยาบาล)

		ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจำนวนคนไข้ใน ในรอบปี (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 4.7

	ช่อง (1) ให้ระบุจำนวนคนไข้ในในรอบเดือน ในหน่วยเตียง-วัน โดยใช้ข้อมูลในช่อง (3) 

ของตารางที่ ข-2

		ช่อง (2) ปริมาณพลังงานที่ใช้ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องไฟฟ้า ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยใช้ข้อมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในช่อง (2) ของตารางที่ 4.1

ช่องความร้อน ให้ระบุปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล โดยใช้ข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงของตารางที่ 4.2

		ช่อง (3) ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ในหน่วยเมกะจูล/เตียง-วัน  

ให้แสดงกราฟค่าการใช้พลังงานจำเพาะในรอบปีเช่นเดียวกับตัวอย่างรูปที่ 4.3



4.2.3 ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของจำนวนห้องที่จำหน่ายได้ (กรณีอาคารประเภทโรงแรม)

		ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยจำนวนคนไข้ใน ในรอบปี (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 4.8

		ช่อง (1) ให้ระบุจำนวนห้องที่จำหน่ายได้ในรอบเดือน ในหน่วยห้อง-วัน โดยใช้ข้อมูลในช่อง 

(2) ของตารางที่ ข-2

		ช่อง (2) ปริมาณพลังงานที่ใช้ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องไฟฟ้า ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยใช้ข้อมูล

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในช่อง (2) ของตารางที่ 4.1

ช่องความร้อน ให้ระบุปริมาณพลังงานความร้อนที่ใช้ ในหน่วยเมกะจูล โดยใช้ข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงของตารางที่ 4.2

		ช่อง (3) ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) ในหน่วยเมกะจูล/ห้อง-วัน  

ให้แสดงกราฟค่าการใช้พลังงานจำเพาะในรอบปีเช่นเดียวกับตัวอย่างรูปที่ 4.3

















4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์

ให้บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามแบบบันทึกในตารางที่ 4.9

ช่อง (1)  ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน (ระบุให้สอดล้องกับตารางที่ 4.4)

ช่อง (2)  ให้ระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้งานในระบบนั้นๆ

ช่อง (3)  ให้ระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง

ช่อง (4)  ให้ระบุอายุการใช้งานของเครื่องจักร/อุปกรณ์

ช่อง (5)  ให้ระบุจำนวนของเครื่องจักร/อุปกรณ์

ช่อง (6)  ให้ระบุจำนวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี

ช่อง (7)	ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี ค่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอาจได้มาจากการอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือได้จากการประเมินขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้ หรือจากการตรวจวัด

		ช่อง (8)	  ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องระบุค่า  ให้ระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์โดยวิเคราะห์ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด

ช่องหน่วย  ให้ระบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

ช่อง (9)	ให้ระบุปริมาณการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ และหน่วย ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด



ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญ

ตารางที่ 4.9  แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก



		(1)

ระบบที่ใช้พลังงาน

		(2)

ชื่อเครื่องจักร

/อุปกรณ์หลัก

		(3)

พิกัด

		(4)

อายุการ

ใช้งาน

(ปี)

		(5)

จำนวน

(หน่วย)

		(6)

ชั่วโมงใช้งาน

เฉลี่ยต่อปี

		(7)

ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

		(8)

ค่าประสิทธิภาพ

หรือสมรรถนะ

		(9)

ปริมาณการ

สูญเสียพลังงาน

(หน่วย)

		หมายเหตุ



		

		

		ขนาด

		หน่วย

		

		

		

		

		ระบุค่า

		หน่วย

		

		



		แสงสว่าง

		บัลลาสต์

		10

		วัตต์

		5

		2,720 ชุด

		3,000

		81,600

		-

		-

		4 วัตต์

		



		แสงสว่าง

		หลอดแสงสว่าง

		36

		วัตต์

		1

		2,720 หลอด

		3,000

		293,760

		-

		-

		-

		



		ปรับอากาศ

		เครื่องปรับ

อากาศแยกส่วน

		20,000

		Btu/h

		10

		10 เครื่อง

		2,000

		44,000

		1.25

		kW/TR

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









ให้บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยสำคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามแบบบันทึกในตารางที่ 4.10

		ช่อง (1) ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน (ระบุให้สอดคล้องกับตารางที่ 4.5)

		ช่อง (2) ให้ระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบนั้นๆ

ช่อง (3) ให้ระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) หรือแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง

ช่อง (4)  ให้ระบุอายุการใช้งานของเครื่องจักร/อุปกรณ์

ช่อง (5)  ให้ระบุจำนวนของเครื่องจักร/อุปกรณ์

		ช่อง (6) ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในเครื่องจักร/อุปกรณ์

		ช่อง (7) ให้ระบุจำนวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี

ช่อง (8) ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานความร้อนในเครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี ค่าปริมาณการใช้พลังงานความร้อนอาจได้จากการคำนวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ซึ่งอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือได้จากการประเมินขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ใช้ หรือจากการตรวจวัด

		ช่อง (9)	  ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องระบุค่า  ให้ระบุค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์โดยวิเคราะห์ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด

ช่องหน่วย  ให้ระบุหน่วยของค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

ช่อง (10) ให้ระบุปริมาณการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ และหน่วย ด้วยวิธีการประเมินหรือจากการตรวจวัด



ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยสำคัญ

		(1)

ระบบที่ใช้พลังงาน

		(2)

ชื่อเครื่องจักร

/อุปกรณ์หลัก

		(3)

พิกัด

		(4)

อายุการ

ใช้งาน

(ปี)

		(5)

จำนวน

(หน่วย)

		(6)

ชนิดเชื้อเพลิง

ที่ใช้

		(7)

ชั่วโมงใช้งาน

เฉลี่ยต่อปี

		(8)

ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

(เมกะจูล/ปี)

		(9)

ค่าประสิทธิภาพ

หรือสมรรถนะ

		(10)

ปริมาณการ

สูญเสียพลังงาน

(หน่วย)

		หมายเหตุ



		

		

		ขนาด

		หน่วย

		

		

		

		

		

		ระบุค่า

		หน่วย

		

		



		ไอน้ำ

		หม้อไอน้ำ

		5

		ตัน

		6

		2 เครื่อง

		LPG

		6,200

		28,926,720

		79.0

		%

		-

		ข้อมูลจากการตรวจวัด



		ไอน้ำ

		ท่อไอน้ำ

		250

		mm

		6

		1 ชุด

		-

		-

		-

		-

		-

		12,000 MJ/ปี

		ท่อความยาว 3 เมตร, สภาพไม่ได้หุ้มฉนวน



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





ตารางที่ 4.10 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนที่มีนัยสำคัญของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก





ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

	ให้ระบุมาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในตารางที่ 5.1

	ช่อง (1) ให้ระบุลำดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการ

	ช่อง (2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

	ช่อง (3) เป้าหมายการประหยัด แบ่งออกเป็น 2 ช่อง คือ

		ช่องไฟฟ้า (สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) แบ่งออกเป็น 3 ช่องย่อย คือ

			ช่องกิโลวัตต์ ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ลดลงได้

			ช่องกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี  ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี จากการ					ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วิเคราะห์ไว้

			ช่องบาท/ปี  ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดย					คำนวณได้จากผลคูณของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) กับอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (จากตารางที่ 4.1)

		ช่องเชื้อเพลิง (สำหรับมาตรการด้านความร้อน) แบ่งออกเป็น 3 ช่องย่อย คือ

			ช่องชนิด ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้

			ช่องปริมาณ ให้ระบุปริมาณของเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี จากการดำเนิน						มาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่ได้วิเคราะห์ไว้

			ช่องบาท/ปี ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดย

คำนวณได้จากผลคูณของปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้(หน่วย/ปี)กับอัตราค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ย (บาท/หน่วย)

ช่อง (4) ให้ระบุร้อยละผลประหยัดของปริมาณพลังงานโดยคิดเทียบจากการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา

	ช่อง (5) ให้ระบุจำนวนเงินลงทุนที่ใช้ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

	ช่อง (6) ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพื่อดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน





ตัวอย่าง การกรอกมาตการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

		(1)

ลำดับที่

		(2)

มาตรการ



		(3) เป้าหมายการประหยัดต่อปี

		(4)

ร้อยละผลประหยัด

		(5)

เงินลงทุน

(บาท)



		(6)

ระยะเวลาคืนทุน

(ปี)



		

		

		ไฟฟ้า

		เชื้อเพลิง

		

		

		



		

		

		กิโลวัตต์

		กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

		บาท/ปี

		ชนิด

		ปริมาณ

(กิโลกรัม/ปี)

		บาท/ปี

		

		

		



		ด้านไฟฟ้า



		1

		การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์แทน

บัลลาสต์แกนเหล็ก

		-

		81,600

		257,040

		-

		-

		-

		4.6

		700,000

		2.72



		2

		ปรับตั้งความดันเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสม

		-

		2,050

		6,150

		-

		-

		-

		0.12

		-

		-



		3

		การใช้โคมสะท้อนแสง

		-

		103,500

		326,025

		-

		-

		-

		5.8

		650,000

		1.99



		รวม

		-

		187,150

		589,522

		-

		-

		-

		10.52

		1,350,000

		2.29



		ด้านความร้อน



		1

		หุ้มฉนวนท่อส่งไอน้ำ

		-

		-

		-

		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

		30,745

		676,392

		4.53

		250,000

		0.37



		รวม

		-

		-

		-

		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

		30,745

		676,392

		4.53

		250,000

		0.37





หมายเหตุ:  (1) %ประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีที่ผ่านมา

	     (2) อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  …......3.15.............. บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง

	     (3) อัตราค่าเชื้อเพลิง …........22.00............... บาท/กิโลกรัม



ให้ระบุแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน ในตารางที่ 5.2 และ 5.3 ตามลำดับ

	ช่อง (1) ให้ระบุลำดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการ

	ช่อง (2) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

	ช่อง (3) ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ 

	ช่อง (4) ระยะเวลา แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

		ช่องเริ่มต้น ให้ระบุ เดือน ปี ที่จะเริ่มต้นดำเนินมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน				ช่องสิ้นสุด ให้ระบุ เดือน ปี ที่คาดว่าการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจะสิ้นสุด

	ช่อง (5) ให้ระบุจำนวนเงินลงทุนสำหรับการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

	ช่อง (6) ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบที่ดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน



 ตัวอย่าง การกรอกแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

		(1)

ลำดับที่

		(2)

มาตรการ



		(3)

วัตถุประสงค์



		(4) ระยะเวลา

		(5)

เงินลงทุน

(บาท)

		(6)

ผู้รับผิดชอบ





		

		

		

		เริ่มต้น

(เดือน/ปี)

		สิ้นสุด

(เดือน/ปี)

		

		



		1

		การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์แทนบัลลาสต์แกนเหล็ก

		ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิม

		ส.ค. 2553

		ต.ค. 2553

		700,000

		นายอนุรักษ์ พลังงาน



		2

		ปรับตั้งความดันเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสม

		ลดความดันเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน

		ส.ค. 2553

		ส.ค. 2553

		-

		นายอนุรักษ์ พลังงาน



		3

		การใช้โคมสะท้อนแสง

		ลดจำนวนหลอดไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง

		ต.ค. 2553

		ธ.ค. 2553

		650,000

		นายอนุรักษ์ พลังงาน



		

		

		

		

		

		

		

























เมื่อกำหนดแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านความร้อนดังแสดงในตารางที่ 5.2 และ 5.3 ให้แสดงรายละเอียดในการดำเนินการในแต่ละมาตรการตามลำดับที่ระบุไว้ในแผนฯ โดยให้ระบุรายละเอียดในแต่ละมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังนี้



รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

	ข้อ 1)  ให้ระบุลำดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าที่ดำเนินการ

	ข้อ 2)  ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

	ข้อ 3)  ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้รับผิดชอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ 

	ข้อ 4)  ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

	ข้อ 5)  ให้ระบุจำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

	ข้อ 6)  ให้ระบุชื่อของสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

	ข้อ 7)  ให้ระบุสาเหตุหรือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง

ข้อ 8)  ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ลดลงได้ 	(กิโลวัตต์) หรือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี)

	ข้อ 9)  ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง

	ข้อ 10)  ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุง

	ข้อ 11)  ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ

	ข้อ 12)  ให้ระบุระยะเวลาคืนทุน (ปี) ของการลงทุนเพื่อดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

	ข้อ 13)  ให้ระบุรายละเอียดในการดำเนินการปรับปรุง

ข้อ 14)  ให้ระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุง เช่น การติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังการปรับปรุง

	ข้อ 15)  ให้แสดงวิธีการคำนวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน

















ตัวอย่าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

1)	มาตรการลำดับที่:  ....1....................	

2)	ชื่อมาตรการ: …การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์แทนบัลลาสต์แกนเหล็ก......................……..

3)	ผู้รับผิดชอบมาตรการ:...นายอนุรักษ์  พลังงาน.....  ตำแหน่ง...วิศวกร…….........................

4)	อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: …บัลลาสต์สำหรับไฟแสงสว่าง..........................................................

5)	จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: …2,720…ตัว

6)	สถานที่ปรับปรุง: …อาคารสยาม........................................................................................

7)	สาเหตุการปรับปรุง: ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิมโดยเปลี่ยนมาใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งจะลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียได้ 10 วัตต์ ต่อบัลลาสต์



		

		กิโลวัตต์

		กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

		บาท/ปี



		8)   เป้าหมายเชิงปริมาณ

		-

		81,600

		257,040



		9)  ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง	

		-

		375,360

		1,182,384



		10)  ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง

		-

		293,760

		925,344



		11)  เงินลงทุนทั้งหมด 	

		

		700,000

		บาท



		12)  ระยะเวลาคืนทุน	

		

		2.72

		ปี





13)	รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง 

		1. ตรวจวัดระดับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของพื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุง

		2. เปลี่ยนบัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์แทนบัลลาสต์แกนเหล็กแบบเดิม

		3. ตรวจวัดระดับค่าความส่องสว่าง (Lux) ของพื้นที่หลังการปรับปรุง

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

		ติดมิเตอร์ย่อยสำหรับตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง

15)	แสดงวิธีการคำนวณประกอบ

	ก่อนปรับปรุง

	พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง   = (วัตต์+กำลังไฟฟ้าสูญเสีย)/1,000 x จำนวน x ชั่วโมง/วัน x วัน/ปี

				      = (36 + 10)/1,000 x 2,720 x 10 x 300

				      = 375,360 kWh/ปี

	หลังปรับปรุง

	พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง   = (วัตต์+กำลังไฟฟ้าสูญเสีย)/1000 x จำนวน x ชั่วโมง/วัน x วัน/ปี

				      = (36 + 0)/1,000 x 2,720 x 10 x 300

				      = 293,760 kWh/ปี

	มูลค่าผลประหยัด	      = (พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง-พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุง) x ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย

				      = (375,360-293,760) x 3.15

				      = 257,040 บาท/ปี	

	ระยะเวลาคืนทุน	      = 700,000/257,040

				      = 2.72  ปี		  

				

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับมาตรการด้านความร้อน)

	ข้อ 1)  ให้ระบุลำดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนที่ดำเนินการ

	ข้อ 2)  ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

	ข้อ 3)  ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้รับผิดชอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ 

	ข้อ 4)  ให้ระบุชื่อของอุปกรณ์ที่ดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

	ข้อ 5)  ให้ระบุจำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

	ข้อ 6)  ให้ระบุชื่อของสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ที่ดำเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

	ข้อ 7)  ให้ระบุสาเหตุหรือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง

ข้อ 8)  ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ในรูปของปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี (หน่วย/ปี) ปริมาณพลังงานความร้อนประหยัดได้ต่อปี (เมกะจูล/ปี) และมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี)

	ข้อ 9)  ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง 

	ข้อ 10)  ให้ระบุระดับการใช้พลังงานอ้างอิงหลังการปรับปรุง

	ข้อ 11)  ให้ระบุมูลค่าของเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ 

	ข้อ 12)  ให้ระบุระยะเวลาคืนทุน (ปี) ของการลงทุนเพื่อดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

	ข้อ 13)  ให้ระบุรายละเอียดในการดำเนินการปรับปรุง

ข้อ 14)  ให้ระบุวิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังการปรับปรุง เช่น การติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงก่อนและหลังการปรับปรุง

	ข้อ 15)  ให้แสดงวิธีการคำนวณผลประหยัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งระยะเวลาคืนทุน















ตัวอย่าง การแสดงรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(สำหรับมาตรการด้านความร้อน)

1)	มาตรการลำดับที่:  ....1....................	

2)	ชื่อมาตรการ: …………หุ้มฉนวนท่อส่งไอน้ำ……………….....….............................……..

3)	ผู้รับผิดชอบมาตรการ:...นายอนุรักษ์  พลังงาน.....  ตำแหน่ง...วิศวกร…….........................

4)	อุปกรณ์ที่ปรับปรุง: ……ท่อส่งไอน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60.5 มิลลิเมตร.....................

5)	จำนวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง: …ท่อส่งไอน้ำยาว 150 เมตร....................................................

6)	สถานที่ปรับปรุง: …ห้องระบบผลิตไอน้ำ...................................................................................

7)	สาเหตุการปรับปรุง: ลดความร้อนสูญเสียของท่อส่งไอน้ำเนื่องจากไม่มีการหุ้มฉนวนความร้อนและท่อบางส่วนที่มีการหุ้มฉนวนแล้วสภาพฉนวนมีการชำรุด

		

		กิโลกรัม/ปี

		เมกะจูล/ปี

		บาท/ปี



		8)   เป้าหมายเชิงปริมาณ

		30,745.10

		1,312,416

		676,392.2



		9)  ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง	

		34,039.22

		1,453,032

		748,862.8



		10)  ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง

		3,294.12

		140,616

		72,470.6



		11)  เงินลงทุนทั้งหมด 	

		

		250,000

		บาท



		12)  ระยะเวลาคืนทุน	

		

		0.37

		ปี





13)	รายละเอียดการดำเนินการปรับปรุง: 		

		1. ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อที่ไม่มีการหุ้มฉนวน

		2. วัดขนาดและความยาวของท่อที่ไม่ได้หุ้มฉนวน รวมทั้งความยาวท่อในส่วนที่ฉนวนมีการชำรุด

		3. ดำเนินการหุ้มฉนวนใยแก้วหนา 38 มิลลิเมตร

		4. ตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวของฉนวนที่ดำเนินการหุ้มฉนวน

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

	บันทึกปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับหม้อต้มไอน้ำ และปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้จากมิเตอร์ ก่อนและหลัง

	การดำเนินการหุ้มฉนวนกันความร้อน    

15)	แสดงวิธีการคำนวณประกอบ

	หม้อไอน้ำใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) มีประสิทธิภาพการทำงาน 85% 

	ชั่วโมงการทำงานคิดเป็นเป็น 6,200 ชั่วโมงต่อปี

	ความยาวท่อที่ต้องหุ้มฉนวนใหม่ 150 เมตร

	ก่อนปรับปรุง

	อุณหภูมิของผิวท่อที่วัดได้ก่อนหุ้มฉนวนเท่ากับ 150 องศาเซลเซียส

จากตารางแสดงการสูญเสียความร้อนจากท่อ (ตารางที่ 3 จาก หนังสือ “ฉนวนความร้อน” โดย กองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) พบว่ามีการสูญเสียความร้อนเป็น 434 วัตต์ต่อเมตร 

ความร้อนสูญเสีย = (150m x 434 W/m x 3,600 วินาที/ชั่วโมง x 2,700 ชั่วโมง/ปี) / (1,000,000 J/MJ)

		         = 1,453,032 MJ/ปี

ปริมาณความร้อนจำนวนนี้เมื่อเปรียบเทียบเป็นความร้อนของ LPG ที่ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำที่ประสิทธิภาพการทำงาน 85% ได้เป็นปริมาณ LPG ทั้งหมด 

		         = (1,453,032 MJ/ปี / 50.22 MJ/kg) / 0.85 (ค่าความร้อนของ LPG = 50.22 MJ/kg)

		         = 34,039.22 kg/ปี

		         = 748,862.84 บาท/ปี (อัตราค่าเชื้อเพลิง = 22.00 บาท/kg)	 

หลังปรับปรุง		

	การสูญเสียความร้อนมีค่าเป็น 42 วัตต์ต่อเมตร

ความร้อนสูญเสีย = (150m x 42 W/m x 3600 วินาที/ชั่วโมง x 6,500 ชั่วโมง/ปี) / (1,000,000J/MJ)

		         = 140,616 MJ/ปี

ปริมาณความร้อนจำนวนนี้เมื่อเปรียบเทียบเป็นความร้อนของ LPG ที่ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำที่ประสิทธิภาพการทำงาน 85% ได้เป็นปริมาณ LPG ทั้งหมด

		         = (140,616 MJ/ปี / 50.22 MJ/kg) / 0.85 (ค่าความร้อนของ LPG = 50.22 MJ/kg)

		         = 3,294.12 kg/ปี 

		         = 72,470.64 บาท/ปี (อัตราค่าเชื้อเพลิง = 22.00 บาท/kg)	 

 ผลประหยัด      = สูญเสียค่าใช้จ่ายก่อนปรับปรุง-สูญเสียค่าใช้จ่ายหลังปรับปรุง

		         = 748,862.84 บาท/ปี – 72,470.64 บาท/ปี 

		         = 676,392.2 บาท/ปี

	ระยะเวลาคืนทุน = 250,000/676,392.2

			         = 0.37 ปี		  

















ให้ระบุแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี (ม.ค.-ธ.ค.) ในตารางที่ 5.4

	ช่อง (1)  ให้ระบุลำดับที่ของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมภายในปีนั้นๆ

	ช่อง (2)	 ให้ระบุชื่อของหลักสูตร/กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนฯ ที่กำหนดขึ้น

	ช่อง (3)  ให้ระบุกลุ่มผู้เข้าอบรมที่เป็นเป้าหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่จัดขึ้น

	ช่อง (4)	 ให้ระบุเดือนที่จะจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมตามแผนฯ ที่กำหนดขึ้น

	ช่อง (5)  ให้ระบุชื่อของผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่จัดการฝึกอบรม/กิจกรรม













































ตัวอย่าง การกรอกตารางแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ตารางที่ 5.4 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2553

	

		(1)

ลำดับที่

		(2)

หลักสูตร/กิจกรรม



		(3)

กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

		(4) เดือน

		(5)

ผู้รับผิดชอบ





		

		

		

		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

		เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง

		พนักงาน

ทุกคน

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		นายมงคล มีดี



		2

		เทคนิคการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

		แผนกซ่อมบำรุง

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		นายภักดี ชูใจ



		3

		การประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

		พนักงานทุกคน

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		นาย มงคล มีดี



		4

		การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

		ฝ่ายวิศกรรม

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		นายภักดี ชูใจ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



6.1	ผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ให้ระบุผลการติดตามการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานในตารางที่ 6.1

	ช่องที่ (1) ให้ใส่ตัวเลขแสดงลำดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการตรวจสอบ		ช่องที่ (2) ให้ใส่ชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการตรวจสอบ					ช่องที่ (3) สถานภาพการดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่องย่อย คือ

		ช่องดำเนินการตามแผน ให้กาเครื่องหมาย ในช่อง [  ]  กรณีที่มาตรการได้ถูกดำเนินการ				และเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

		ช่องไม่ได้ดำเนินการ ให้กาเครื่องหมาย ในช่อง [  ]  กรณีที่มาตรการไม่ได้ถูกดำเนินการ				ตามที่ได้ระบุไว้ในแผน

	ช่องล่าช้า ให้กาเครื่องหมาย ในช่อง [  ]  กรณีที่มาตรการได้ถูกดำเนินการแต่ไม่เป็นไป				ตามแผนที่ได้วางไว้

ช่องที่ (4) ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ต้องการให้รายละเอียด (ถ้ามี)

ตัวอย่าง ตารางที่ 6.1 สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน



		(1)

ลำดับที่

		(2)

มาตรการ

		(3)

สถานภาพการดำเนินการ

		(4)

หมายเหตุ



		1

		ตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสตัทเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม

		[ ]  ดำเนินการตามแผน

[     ]  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก.................................

 [     ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........……..................……….

		



		2

		ลดอัตราการรั่วไหลในระบบอัดอากาศ

		[   ]  ดำเนินการตามแผน

[   ]  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก..................................

 []  ล่าช้า เนื่องจาก ขาดกำลังคน พนักงานมีงานประจำเยอะมาก

		



		3

		การใช้บัลลาสต์อิเลคทรอนิกส์แทนบัลลาสต์แกนเหล็ก

		[   ]  ดำเนินการตามแผน

[]  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก งบประมาณยังไม่ได้รับการอนุมัติ

[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........……...............………….

		







ให้ระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าในตารางที่ 6.2 โดยเรียงลำดับตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าในตารางที่ 5.2 และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

คำอธิบาย

1) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

2) ให้ระบุลำดับที่ของมาตรการด้านไฟฟ้า

3) ให้ระบุจำนวนมาตรการด้านไฟฟ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

ให้ระบุผลการดำเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย

ช่อง (1)  ระยะเวลาดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

	ช่องตามแผนดำเนินการ ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาตามแผนอนุรักษ์พลังงาน เช่น 1 สิงหาคม 			2553 ถึง 10 ตุลาคม 2553 

ช่องที่เกิดขึ้นจริง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริง เช่น 5 	ตุลาคม 2553 ถึง 11 ตุลาคม 2553 หรือ กรณีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ระบุช่วงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ช่อง (2)	ให้ระบุสถานภาพดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ดำเนินการสำเร็จแล้ว หรือในกรณีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อาจจะระบุในรูปของร้อยละผลดำเนินการ หรือระบุในรูปของคำอธิบาย เช่น มีการติดตั้งอุปรณ์เสร็จแล้วอยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง  

ช่อง (3)	เงินลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

	ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้ในตารางที่ 5.2

	ช่องลงทุนจริง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริง หลังจากได้ดำเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ช่อง (4)	ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องตามเป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของพลังไฟฟ้า	สูงสุดที่ลดลงได้ (กิโลวัตต์) หรือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะประหยัดได้ต่อปี (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี) จากตารางที่ 5.1

ช่องที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุปริมาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการดำเนินมาตรการ ซึ่งอาจ	อยู่ในรูปของพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ลดลงได้ (กิโลวัตต์) หรือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)

4) ให้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือพบในระหว่างดำเนินการ ถ้าไม่พบปัญหาและไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้น ให้ระบุว่าไม่มี

5) ให้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินการมาตรการนั้นๆ (ถ้ามี)



ตัวอย่าง การกรอกผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

ตารางที่ 6.2  ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า 

ชื่อมาตรการ 1): ….......การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิคส์แทนบัลลาสต์แกนเหล็ก......................................................................................	

มาตรการลำดับที่ 2):  ............1..........................................................  จากจำนวนทั้งหมด 3):  .................3......................... มาตรการ



		(1)

ระยะเวลาดำเนินการ

		(2)

สถานภาพการดำเนินการ



		(3)

เงินลงทุน

		(4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน



		

		

		

		ตามเป้าหมาย

		ที่เกิดขึ้นจริง



		ตามแผนดำเนินการ

		ที่เกิดขึ้นจริง

		

		ตามแผน

(บาท)

		ลงทุนจริง (บาท)

		ไฟฟ้า

		ไฟฟ้า



		

		

		

		

		

		กิโลวัตต์

		กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

		บาท/ปี

		กิโลวัตต์

		กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

		บาท/ปี



		1 ส.ค. 2553 ถึง

 10 ต.ค. 2553 

		5 ต.ค. 2553

ถึง

11 ต.ค. 2553

		ดำเนินการเสร็จแล้ว

		70,000

		65,820

		- 

		8,160

		24,480

		-

		8,320

		24,200





หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ 4): …ไม่มี.....….….............................................................................................................................

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

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

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 5): …-…..……………………………………………………………………………………………………………………….

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



ให้ระบุผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฎิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนในตารางที่ 6.3 โดยเรียงลำดับตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนในตารางที่ 5.3 และให้กรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

คำอธิบาย

1) ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

2) ให้ระบุลำดับที่ของมาตรการด้านความร้อน

3) ให้ระบุจำนวนมาตรการด้านความร้อนทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

ให้ระบุผลการดำเนินการและผลการอนุรักษ์พลังงานในตาราง โดย

ช่อง (1)  ระยะเวลาดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องตามแผนดำเนินการ ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

เช่น 1 กันยายน 2553 ถึง 15 กันยายน 2553 

	ช่องที่เกิดขึ้นจริง ให้ระบุ วัน เดือน ปี ของช่วงเวลาที่ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจริง

เช่น 5 กันยายน 2553 ถึง 16 กันยายน 2553 หรือ กรณีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ระบุช่วงเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ช่อง (2)	ให้ระบุสถานภาพดำเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น ดำเนินการสำเร็จแล้ว หรือในกรณีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อาจจะระบุในรูปของร้อยละผลดำเนินการ หรือระบุในรูปของคำอธิบาย เช่น มีการติดตั้งอุปรณ์เสร็จแล้วอยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง  

ช่อง (3)	เงินลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

	ช่องตามแผน ให้ระบุวงเงินของเงินลงทุนในมาตรการนั้นๆ ตามที่ได้ประมาณการไว้ในตารางที่ 5.3

	ช่องลงทุนจริง ให้ระบุวงเงินลงทุนจริง หลังจากได้ดำเนินมาตรการนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ช่อง (4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งออกเป็น 2 ช่องย่อย คือ

ช่องตามเป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยัด โดยระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริมาณเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะประหยัด (หน่วย/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้น (บาท/ปี) จากตารางที่ 5.1

ช่องที่เกิดขึ้นจริง ใหระบุปริมาณของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการดำเนินมาตรการ โดยระบุชนิดของเชื้อเพลิงและปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้จริง (หน่วย/ปี) รวมทั้งมูลค่าของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)

4) ให้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ (ถ้ามี)

5) ให้ระบุความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ





ตัวอย่าง การกรอกผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

ตารางที่ 6.3  ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับมาตรการด้านความร้อน 

ชื่อมาตรการ 1): ….หุ้มฉนวนท่อส่งไอน้ำ.................................................................................................................................................	

มาตรการลำดับที่ 2):  ......1................................................................  จากจำนวนทั้งหมด 3):  .....1.......................................... มาตรการ



		(1)

ระยะเวลาดำเนินการ

		(2)

สถานภาพการดำเนินการ



		(3)

เงินลงทุน

		(4) ผลการอนุรักษ์พลังงาน



		

		

		

		ตามเป้าหมาย

		ที่เกิดขึ้นจริง



		ตามแผนดำเนินการ

		ที่เกิดขึ้นจริง

		

		ตามแผน

(บาท)

		ลงทุนจริง (บาท)

		เชื้อเพลิง

		เชื้อเพลิง



		

		

		

		

		

		ชนิด

		ปริมาณ 

(ลิตร/ปี)

		บาท/ปี

		ชนิด

		ปริมาณ

(ลิตร/ปี)

		บาท/ปี



		1 ก.ย.2553 ถึง

15 ก.ย. 2553 

		5 ก.ย.2553 ถึง

16 ก.ย. 2553

		ดำเนินการเสร็จแล้ว

		250,000

		250,500

		น้ำมันเตาเกรด C

		38,029.9

		393,990.1

		น้ำมันเตาเกรด C

		37,500

		388,500





หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลำดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ 4): …-...............................................................................................................................................

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

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

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 5):…-..…………………………………………………………………………………………………………………………..

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



6.2	ผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

	ให้ระบุผลการติดตามการดำเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมฯ ในตารางที่ 6.4 โดยเรียงลำดับตามแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมฯ ในตารางที่ 5.4

	ช่องที่ (1) ให้ใส่ตัวเลขแสดงลำดับที่ของแผนการฝึกอบอรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ช่องที่ (2) ให้ระบุชื่อหลักสูตรของการฝึกอบรม หรือระบุชื่อกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ช่องที่ (3) สถานภาพการดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่องย่อย คือ

		ช่องดำเนินการตามแผน ให้กาเครื่องหมาย ในช่อง [  ]  กรณีที่การฝึกอบรมและกิจกรรม				ได้ถูกดำเนินการและเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

		ช่องไม่ได้ดำเนินการ ให้กาเครื่องหมาย ในช่อง [  ]  กรณีที่การฝึกอบรมและกิจกรรมไม่ได้				ถูกดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน

	ช่องส่าช้า ให้กาเครื่องหมาย ในช่อง [  ]  กรณีที่การฝึกอบรมและกิจกรรมได้ถูกดำเนินการ				แต่ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้		

ช่องที่ (4) ให้ระบุจำนวนพนักงานที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือได้เข้าร่วมกิจกรรม			ช่องที่ (5) ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ต้องการให้รายละเอียด (ถ้ามี)



ตัวอย่าง ตารางที่ 6.4 การกรอกตารางสรุปสถานภาพหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน



		(1)

ลำดับที่

		(2)

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม

		(3)

สถานภาพการดำเนินการ

		(4)

จำนวนผู้เข้าอบรม

		(5)

หมายเหตุ



		1

		เทคนิคการอนุรักษ์ในระบบแสงสว่าง

		[]  ดำเนินการตามแผน

[    ]  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ........................

[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….………….

		100

		



		2

		เทคนิคการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

		[   ]  ดำเนินการตามแผน

[   ]  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก .........................

 []  ล่าช้า เนื่องจาก พนักงานติดงานประจำ

		10

		



		3

		การประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

		[]  ดำเนินการตามแผน

[    ]  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ........................

[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….………….

		ทุกคน

		



		4

		การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

		[    ]  ดำเนินการตามแผน

[]  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….………….

		

		













ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

	ให้ใส่เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน



ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน





















































7.2 ผลการตรวจประเมินภายใน

	ให้ระบุผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ในตารางที่ 7.1 โดยให้ทำการตรวจประเมินตามข้อกำหนดทั้ง 8 ข้อ

	ช่อง (1) สิ่งที่ต้องมี

	ช่องเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ให้ระบุข้อมูลต่างๆ  ที่ต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

	ช่อง (2) ผลการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ช่องย่อย คือ

	ช่องมี ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่อง มี กรณีที่ผลการตรวจติดตามพบเอกสารหรือสิ่งที่ระบุ				ไว้ในหัวข้อนั้นๆ 

	ช่องไม่มี ให้กาเครื่องหมาย ลงในช่อง ไม่มี กรณีที่ผลการตรวจติดตามไม่พบเอกสารหรือ				สิ่งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้นๆ

 	ช่อง (3) ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด แบ่งเป็น 2 ช่องย่อย คือ

	ช่องครบ ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ครบ กรณีที่เอกสารหรือสิ่งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้นๆ มี				ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด 

	ช่องไม่ครบ ให้กาเครื่องหมาย ลงในช่อง ไม่ครบ กรณีที่เอกสารหรือสิ่งที่ระบุไว้ในหัวข้อ				นั้นๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด		

ช่อง (4) ให้ระบุข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ ที่ทางคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน	องค์กรพบว่าเอกสารหรือสิ่งที่ระบุไว้ในหัวข้อนั้นๆ ควรทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด (ถ้ามี)











ตัวอย่าง การบันทึกแบบตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน

ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน



		รายการตรวจประเมิน

		(1)



สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน



		(2)

ผลการตรวจสอบ

		(3)

ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

		(4)

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ





		

		

		มี

		ไม่มี

		ครบ

		ไม่ครบ

		



		1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 



		1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน

		

		

		

		

		



		

		2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบ ด้วยวิธีการต่างๆ

		

		



		

		

		



		

		3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) .............................................

		

		

		

		

		



		2. การประเมินสถานภาพ

การจัดการพลังงานเบื้องต้น

		1. ผลการประเมินการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา โดยใช้ ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)

		

		

		

		

		ให้ดำเนินการประเมินงานด้านพลังงานที่ผ่านมาโดยใช้ EM



		2. 

		3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) .............................................

		

		

		

		

		



		4. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

		1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

		

		

		

		

		ให้ผู้บริหารลงชื่อ



		5. 

		2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้

       บุคลากรรับทราบ ด้วยวิธีการต่างๆ

		

		

		

		

		เผยแพร่นโยบายให้ทั่วถึง



		6. 

		3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) .............................................

		

		

		

		

		









		ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)





		รายการตรวจประเมิน

		(1)



สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน



		(2)

ผลการตรวจสอบ

		(3)

ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

		(4)

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ





		

		

		มี

		ไม่มี

		ครบ

		ไม่ครบ

		



		4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

		1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร

		

		

		

		

		



		

		2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ

		

		

		

		

		



		

		3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์

		

		

		

		

		



		

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

		

		

		

		

		



		5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน



		1. มาตรการและเป้าหมายในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

		

		

		

		

		



		

		2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า

		

		

		

		

		



		

		3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

		

		

		

		

		



		

		4. แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

		

		

		

		

		ควรดำเนินการวางแผนการฝึกอบรมและวางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน



		

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

		

		

		

		

		











ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)



		รายการตรวจประเมิน

		(1)



สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน



		(2)

ผลการตรวจสอบ

		(3)

ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

		(4)

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ





		

		

		มี

		ไม่มี

		ครบ

		ไม่ครบ

		



		6. การดำเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

		1. ผลการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

		

		

		

		

		



		7. 

		2. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

		

		

		

		

		



		8. 

		3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับมาตรการด้านความร้อน

		

		

		

		

		



		

		4. ผลการติดตามการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

		

		

		

		

		ให้ดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรม



		

		5. เอกสาร/หลักฐานอื่น ระบุ) ..............................................

		

		

		

		

		



		7.    การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน



		1. คำลั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

		

		

		

		

		ไม่มีการลงชื่อของประธานคณะทำงาน ฯ



		

		2. รายงานผลการตรวจประเมิน

		

		

		

		

		



		

		3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ)             

เอกสารการเผยแพร่ผลการตรวจประเมิน

		

		

		

		

		









ตารางที่ 7.1  การตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงาน (ต่อ)



		รายการตรวจประเมิน

		(1)



สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน



		(2)

ผลการตรวจสอบ

		(3)

ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

		(4)

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ





		

		

		มี

		ไม่มี

		ครบ

		ไม่ครบ

		



		8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

		1. แผนการทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน

		

		

		

		

		ให้ทำแผนการทบทวนการดำเนินการจัดการพลังงานประจำปี



		

		2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

		

		

		

		

		



		

		3. เอกสาร/หลักฐานอื่น (ระบุ) ..............................................

		

		

		

		

		











											   ลงชื่อ  …ประหยัด..ไฟฟ้า………..													                                      (    นายประหยัด  ไฟฟ้า    )

										ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

										      วันที่  .....21.........../......พฤศจิกายน....../......2553.......	                      



ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

8.1 ตารางการทบทวนการดำเนินการจัดการพลังงาน ประจำปี

	ให้ใส่ปี พ.ศ. ที่คณะทำงานได้ดำเนินการทบทวนการจัดการพลังงาน

	ช่อง (1) ครั้งที่ ให้ระบุตัวเลขที่ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ดำเนินการทบทวนการ				ดำเนินงานการจัดการพลังงาน

ช่อง (2) เดือน แบ่งเป็น 12 ช่องย่อย โดยระบุชื่อเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. ไปจนถึงเดือน ธ.ค.

ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องเดือนที่ได้ดำเนินการทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงานในแต่ละครั้ง 



ตัวอย่าง แผนการทบทวนการดำเนินการจัดการพลังงานประจำปี 



ตารางที่  8.1 การทบทวนการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2553



		(1)

ครั้งที่

		(2) เดือน



		

		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

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









8.2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน

	ให้ใส่วาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงานในแต่ละครั้งที่มีการดำเนินการ



ตัวอย่าง วาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน





แบบแจ้งวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน





                                                                   วันที่ 5 มีนาคม 2553



ถึง    :  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง



จาก  :  ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



เรื่อง  :  ขอเชิญประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงานในองค์กร



	วันที่ประชุม	:  15 มีนาคม 2553



	สถานที่ประชุม	:  ห้องประชุม 1



	เวลา		:  13.00 – 16.00 น.



	เรื่องที่ประชุม	:

		1.  ทบทวนผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานในช่วงที่ผ่านมา

		2.  ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดำเนินการด้านการจัการพลังงาน เช่น กฏหมาย 

                                     โครงสร้างองค์กร







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

								(นายอนุรักษ์  พลังงาน)

                                                                                                    ตำแหน่ง  ประธานคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน







8.3 ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

	ให้ใส่ปี พ.ศ. ที่คณะทำงานได้ดำเนินการสรุปผลการทบทวนการจัดการพลังงาน

	ช่อง (1) ผลการทบทวน แบ่งเป็น 2 ช่อง

ช่องเหมาะสม ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่อง เหมาะสม กรณีที่องค์กรได้ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานนั้นๆ อย่างครบถ้วนและเป็นไปตามที่กำหนด

ช่องควรปรับปรุง ให้กาเครื่องหมาย ลงในช่อง ควรปรับปรุง กรณีที่องค์กรไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการจัดการพลังงานนั้นๆ อย่างครบถ้วนและไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ช่อง (2) ให้ระบุรายละเอียด/เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่ต่างๆ ที่คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้			ตรวจพบว่า องค์กรได้ดำเนินการจัดการพลังงานในแต่ละข้อกำหนด

ช่อง (3) ให้ระบุข้อเสนอแนะ/วิธีการปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินการด้านการพลังงานในแต่ละข้อ			กำหนดให้เป็นไปตามที่กำหนด (ถ้ามี)

ช่อง (4) ให้ระบุรายละเอียด/ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)



ตัวอย่าง การบันทึกผลสรุปการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม

ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2553



		ขั้นตอน

		(1) ผลการทบทวน

		(2)

สิ่งที่ตรวจพบ



		(3)

แนวทางการปรับปรุง



		(4)

หมายเหตุ



		

		เหมาะสม

		ควรปรับปรุง

		

		

		



		1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

		

		

		

		

		



		2. การประเมินสถานภาพการจัดการ พลังงานเบื้องต้น

		

		

		

		

		



		3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

		

		

		1. พนักงานบางส่วนยังไม่ทราบถึงนโยบายฯ

2. นโยบายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรเนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น

		1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายโดยใช้เสียงตามสาย

2. ปรับนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน



		



		4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

		

		



		

		

		









ตารางที่ 8.2  สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจำปี 2553  (ต่อ)



		ขั้นตอน

		(1) ผลการทบทวน

		(2)

สิ่งที่ตรวจพบ



		(3)

แนวทางการปรับปรุง



		(4)

หมายเหตุ





		

		เหมาะสม

		ควรปรับปรุง

		

		

		



		5. การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ พลังงาน

		

		

		ยังขาดแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี

		1. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

2. จัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี

		



		6. การดำเนินการ การตรวจสอบและ วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

		

		

		ไม่มีการตรวจสอบการดำเนินการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี

		ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการฝึกอบรมและ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการอนุรักษ์พลังงาน

		



		7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

		

		

		มีการดำเนินการตรวจประเมินภายใน แต่การแต่งตั้งคณะกรรม-การตรวจประเมินภายในยังขาดลายมือชื่อของประธาน ฯ

		ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในอย่างเป็นทางการ
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