
ตารางที่ 1 ตัวอย่างแบบรายการตรวจสําหรับตรวจสอบการดําเนินการจัดการพลังงาน (เกณฑ์ประเภทที่ 2 ที่กําหนดขึ้นโดยโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม) 

 

  

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่

ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบ
หลักฐาน 

สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด 

๑ การตรวจสอบติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน      
๑.๑ การทบทวนสถานะเบื้องต้นในการจัดการทําระบบกาจัดการพลังงาน  

ท่านหัวข้อใดบ้างในการทบทวน 
     

๑.๒ ขอดูผลการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน      
๑.๓ ขอดูผลการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู่ 

- บุคคลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ 
- แผนงานประจําปี  ที่ได้เคยปฏิบัติมา 

     

๑.๔ ขอดูการทบทวนถึงเกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีซึ่งประกาศใช้หรือเป็น
ที่ยอมรับ 

     

๑.๕ ขอดูผลการทบทวนแนวทางการดําเนินการงานพลังงานที่มีอยู่ในอดีต      
๑.๖ ขอดูผลการทบทวนการใช้พลังงานกับองค์กรอื่นๆ  

(Best Practice) 
     

๑.๗ ขอดูผลการทบทวนผลการประหยัดของการสูญเสียที่อาจประเมินได้      
๑.๘ การนําผลการทบทวนทั้งหมดพิจารณา  การกําหนดนโยบายและทํา

ระบบอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติแสดงหลักฐานให้ดู 
     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

  

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่

ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบ
หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อกําหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด 

๒ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนนโยบายการจัด
การพลังงาน 

     

๒.๑ องค์กรได้กําหนดนโยบายด้านพลังงานไว้เป็นเอกสาร
หรือไม่อย่างไร 

     

๒.๒ นโยบายด้านพลังงานได้ถูกกําหนดจากผู้บริหารสูงสุด
หรือไม่อย่างไร 

     

๒.๓ ตรวจรายละเอียดในนโยบายด้านพลังงานในเรื่องต่อไปนี้ 
- เหมาะกับลักษณะธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ 
- มีความมุ่งมันที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง 
- มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนด
อื่นๆ 
- นโยบายด้านพลังงานได้ให้โอกาสกับลูกจ้างแสดงความ
คิดเห็น 
- นโยบายด้านพลังงานแสดงให้ เ ห็นถึงการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอเหมาะสม 

     

๒.๔ นโยบายด้านพลังงานได้สื่อให้กับพนักงานอย่างไร      
๒.๕ สุ่มถามนโยบายด้านพลังงานกับลูกจ้าง ทุกหน่วยงานๆละ 

๒-๓  คน 
     

๒.๖ นโยบายด้านพลังงาน ทบทวนอย่างไร ความถี่เท่าไร      

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบ
หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อกําหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด 

๓ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนด้านอาคาร      
๓.๑ องค์กรได้กําหนด Procedure เรื่องการประเมินการใช้

พลังงานที่มีนัยสําคัญหรือไม่อย่างไร 
     

๓.๒ การประเมนการใช้พลังงานที่มีนัยสําคัญครอบคลุมทุก
กิจกรรม  ทุกกระบวนการทํางานหรือไม่ 

     

๓.๓ วิธีการประเมินการใช้พลังงาน  องค์กรดําเนินการอย่างไร       
๓.๔ องค์กรได้นําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการประเมินการใช้

พลังงาน หรือไม่ อย่างไร 
- ข้อมูลการใช้พลังงานในอดีตและปัจจุบัน 
- รายการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง 
- แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
- ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

     

๓.๕ ให้อธิบายกิจกรรมต่างๆในองค์กรเกี่ยวกับการประเมินการ
ใช้พลังงาน เช่นแสงสว่างในสํานักงานเครื่องปรับอากาศ 
Computer เป็นต้น 

     

๓.๖ การประเมินการใช้พลังงานขององค์กรท่าน  จะปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างไร เมื่อไหร่ 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบ
หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อกําหนด 

ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด 

๔ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนด้านกฎหมาย      
๔.๑ องค์กร กําหนด Procedure เรื่องกฎหมายและข้อกําหนด

ต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร 
     

๔.๒ องค์กร มีกฎหมายด้านพลังงาน ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง      
๔.๓ องค์กรดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายให้ทันสมัยอย่างไร และ 

Update เมื่อไหร่ใคร เป็นผู้รับผิดชอบ 
      

๔.๔ องค์กร ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการ
สื่อสาร/สําเนาแจกหรือไม่ อย่างไร 
 

     

๔.๕ สุ่มตรวจหลักฐานการดําเนินการตามกฎหมาย ทุกฉบับและ
สุ่ม ดูบางหัวข้อที่สําคัญในทุกๆฉบับของกฎหมายว่า
สอดคล้องหรือไม่ 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๕ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนด้านการเตรียมการจัดการ

ด้านพลังงาน 
     

๕.๑ องค์กร ได้จัดทํา Procedure เรื่องการเตรียมการจัดการพลังงาน 
หรือไม่อย่างไร 

     

๕.๒ องค์กร ได้จัดทํา Master Plan ในการดําเนินการด้านพลังงาน 
หรือไม่อย่างไร (แผนงาน วัตถุประสงค์ เผ้าหมาย บุคลากร 
ทรัพยากร) 

     

๕.๓ องค์กร ได้จัดทําแผนการควบคุมการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้หรือไม่  อย่างไร 

     

๕.๔ องค์กร วางแผนการควบคุมการปฏิบัติการใช้พลังงานอย่างไรให้
ทุกหน่วยงาน 

     

๕.๕ องค์กร วางแผนการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติด้านการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างไร 

     

๕.๖ องค์กร วางแผนการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพลังงาน
อย่างไร 

     

๕.๗ องค์กร วางแผนการทบทวนการจัดการระบบการจัดการพลังงาน
อย่างไร 

     

๕.๘ กรณีมีกิจกรรมใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ท่านมีการ
เตรียมการจัดการอย่างไร  

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๖ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนโครงสร้างในการดําเนินการ

จัดการด้านพลังงาน 
     

๖.๑ องค์กร ได้กําหนดโครงสร้างในการดําเนินการจัดทําระบบบริหาร
การจัดการด้านพลังงาน  หรือไม่  อย่างไร 

     

๖.๒ ทีมงานในการจัดทําระบบบริหารการจัดการด้านพลังงาน  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างไร 

     

๖.๓ องค์กร ได้กําหนดโครงสร้างในการดําเนินธุรกิจอย่างไร      
๖.๔ องค์กร ได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งงานตาม

ข้อ ๓ อย่างไรในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 
     

๖.๕ องค์กร กําหนดคุณสมบัติด้านการศึกษา  ประสบการณ์ฝึกอบรม
อย่างไรในแต่ละตําแหน่งงาน 

     

๖.๖ องค์กร ได้แต่งตั้งใครให้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการด้านพลังงาน      

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๗ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ผู้จัดการพลังงาน 
     

๗.๑ ผู้จัดการพลังงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร      
๗.๒ ผู้จัดการพลังงานมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ 

- การศึกษา 
- ประสบการณ์ 
- การฝึกอบรม 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

  

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๘ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนการนําระบบการจัดการไปใช้

กับองค์กร 
     

๘.๑ สัมภาษณ์ฝ่ ายบริหารในความ มุ่ง มั่น ที่จะนําระบบการจัด
การพลังงานมาใช้ในองค์กร 

     

๘.๒ สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารในความเป็นผู้นําในเรื่องการจัดการพลังงาน      
๘.๓ สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารในการตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ด้านการจัดการพลังงาน เช่น งบประมาณ  ทรัพยากรต่างๆ 
     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๙ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการฝึกอบรม      

๙.๑ องค์กร ได้จัดทํา Procedure เรื่องการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้าน
พลังงาน  ของแต่ละตําแหน่งงานตามฝั่งองค์กร 

     

๙.๒ องค์กร ได้จัดทํา Master Plan ในการดําเนินการด้านพลังงาน 
หรือไม่อย่างไร (แผนงาน วัตถุประสงค์ เผ้าหมาย บุคลากร 
ทรัพยากร) 

     

๙.๓ องค์กร ได้จัดทําแผนการควบคุมการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้หรือไม่  อย่างไร 

     

๙.๔ องค์กร วางแผนการควบคุมการปฏิบัติการใช้พลังงานอย่างไรให้
ทุกหน่วยงาน 

     

๙.๕ องค์กร วางแผนการตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติด้านการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างไร 

     

๙.๖ องค์กร วางแผนการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการพลังงาน
อย่างไร 

     

๙.๗ องค์กร วางแผนการทบทวนการจัดการระบบการจัดการพลังงาน
อย่างไร 

     

๙.๘ กรณีมีกิจกรรมใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  ท่านมีการ
เตรียมการจัดการอย่างไร  

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๐ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการติดต่อสื่อสาร      

๑๐.๑ องค์กร ได้จัดทํา Procedure เ รื่องการติดต่อสื่อสาร หรือไม่
อย่างไร 

     

๑๐.๒ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างพนักงาน หน่วยงาน ทํา
อย่างไร 

     

๑๐.๓ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ทําอย่างไร      
๑๐.๔ การรับเรื่องร้องเรียนด้านพลังงานจากบุคคลภายนอก ท่านทํา

อย่างไร 
     

๑๐.๕ กรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบขององค์กรท่าน
ทําอย่างไร 

     

๑๐.๖ การปฏิบัติแก้ไขเรื่องข้อร้องเรียน ท่านทําอย่างไร      
๑๐.๗ การติดต่อสื่อสารในองค์กร ท่านได้รับฟังความคิดเห็นจากบุคคล

ต่างๆ รวมถึงผู้เชียวชาญและหน่วยงานราชการอย่างไร 
     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๑ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการจัดทําคู่มือการ

จัดการด้านพลัง 
     

๑๑.๑ องค์กร จัดทําคู่มือการจัดการด้านพลังงานไว้หรือไม่อย่างไร      
๑๑.๒ ในคู่มือ ฯ ได้อธิบายหัวข้อสําคัญของระบบการจัดการด้านพลังงาน 

และความสัมพันธ์ระหว่างระบบหรือกระบวนการอย่างไร 
     

๑๑.๓ ในคู่มือ ฯ ได้อธิบายแนวทางการอ้างอิงเอกสารทํางานเทียบกับ
ข้อกําหนดด้านพลังงานอย่างไร 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๒ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการควบคุมเอกสาร      

๑๒.๑ องค์กร ได้จัดทํา Procedure เรื่องการควบคุมเอกสารหรือไม่
อย่างไร 

     

๑๒.๒ การขึ้นทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงาน
ดําเนินการอย่างไร 

     

๑๒.๓ เอกสารต้นฉบับกับเอกสารสําเนาแตกต่างกันอย่างไร      
๑๒.๔ เอกสารแต่ละฉบับท่านทราบได้อย่างไรว่าเป็นเอกสารล่าสุด      
๑๒.๕ เอกสารแต่ละฉบับท่านแจกจ่ายไปให้กับใครบ้าง กําหนดไว้ที่ใด      
๑๒.๖ เอกสารจากแหล่งภายนอกท่านดําเนินการควบคุมอย่างไร      
๑๒.๗ สุ่มตรวจการแจกจ่ายเอกสารไปยังฝ่ายต่างๆ      
๑๒.๘ สุ่มตรวจการรับ คืน เอกสารจากหน่วยงานต่างๆ      
๑๒.๙ เอกสารที่ยกเลิก ท่านดําเนินการอย่างไร และป้องกันการนําไปใช้

โดยไม่ได้ตั้งใจอย่างไร 
     

๑๒.๑๐ วิธีการในการออกเอกสาร แก้ไขเอกสาร รับรองและอนุมัติ โดยผู้มี
อํานาจดําเนินการอย่างไร 

     

๑๒.๑๑ ขอดูบัญชีแม่บทของเอกสารและบัญชีแจกจ่าย      
๑๒.๑๒ ขอดูสถานะล่าสุดของเอกสารเทียบกับบัญชีแม่บท      

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๓ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการจัดซื้อ      

๑๓.๑ องค์กร ได้จัดทํา Procedure เรื่องการจัดซื้อ ไว้หรือไม่อย่างไร      
๑๓.๒ การซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ได้มีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานหรือไม่อย่างไร 
     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๔ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนการสอบเทียบเครื่องมือวัด      
๑๕ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนการควบคุมผู้รับเหมาให้

ปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงาน 
     

๑๕.๑ การจัดจ้างผู้ รับเหมา  ได้พิจารณาถึงความสามารถในการ
ตอบสนองด้านพลังงานหรือไม่ อย่างไร 

     

๑๕.๒ การจัดจ้างผู้รับเหมา ได้มีการกําหนดคู่มือการปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยหรือไม่อย่างไร 

     

๑๕.๓ การควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามระบบการ
จัดการพลังงาน ท่านดําเนินการอย่างไร 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๖ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการควบคุมการ

ปฏิบัติการ 
     

๑๖.๑ องค์กร ได้จัดทํา Procedure เรื่องการควบคุมการปฏิบัติการ
หรือไม่ อย่างไร 

     

๑๖.๒ ใน Procedure ได้ระบุการปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานของแต่
ละหน่วยงานอย่างไร 

     

๑๖.๓ สุ่มตรวจการปฏิบัติงานของแตะละหน่วยงาน เช่น สายการผลิต 
สํานักงาน การใช้เครื่องปรับอากาศ 

     

๑๖.๔ การควบคุมการเปิด-ปิด หม้อน้ํา องค์กรดําเนินการอย่างไรไม่ให้มี
ผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงาน 

     

๑๖.๕ การควบคุมการเปิด-ปิด Air compressor องค์กรดําเนินการ
อย่างไรไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ปฏิบัติงานและการจัดการพลังงาน 

     

๑๖.๖ การควบคุมการเปิด-ปิด Cooling water supply pump องค์กร
ท่านดําเนินการอย่างไร 

     

๑๖.๗ การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ดําเนินการอย่างไร      
๑๖.๘ การควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศท่านควบคุมอย่างไร      

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๖.๙ การควบคุมการเปิด-ปิด ระบบแสงสว่าง คอมพิวเตอร์และการ

บํารุงรักษา ท่านดําเนินการอย่างไร    
     

๑๖.๑๐ ขั้นตอนการควบคุมหม้อไอน้ํา ท่านดําเนินการอย่างไร และการ
บํารุงรักษาทําอย่างไร 

     

๑๖.๑๑ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ      

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๗ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนการกําหนดจุดตรวจพลังงาน      

๑๗.๑ ท่านกําหนดจุดตรวจวัดพลังงานอย่างไร      
๑๗.๒ ขอดูหลักฐานการตรวจวัดพลังงาน      
๑๗.๓ องค์กรได้จัดทํา Procedure เรื่องการตรวจสอบและวัดผลการ

ปฏิบัติไว้หรือไม่ 
     

๑๗.๔ การปฏิบัติการเชิงรุก ท่านดําเนินการอย่างไร      
๑๗.๕ การปฏิบัติการเชิงรับ ท่านดําเนินการอย่างไร      
๑๗.๖ ขอดูผลการตรวจวัดและตรวจสอบและวัดผล 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- การปฏิบัติตามแผนควบคุมการใช้พลังงาน 
- การปฏิบัติตามแผนควบคุมการปฏิบัติ  

     

๑๗.๗ กรณี มีการใช้เครื่องมือวัด ขอดูผลการสอบเทียบซึ่งจะต้องระบุใน 
Procedure การสอบเทียบ 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

  

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๘ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการตรวจติดตามภายใน      

๑๘.๑ องค์กรได้จัดทํา Procedure เรื่องการตรวจติดตามภายในด้าน
พลังงานหรือไม่อย่างไร 

     

๑๘.๒ ท่านกําหนดทีมงานที่จะเป็น Internal Auditor อย่างไร      
๑๘.๓ ท่านกําหนดความถี่ในการตรวจติดตามด้านพลังงานอย่างไร      
๑๘.๔ ท่านกําหนดทีมงานในการ Audit แต่ละพื้นที่อย่างไร มีหลักเกณฑ์

อย่างไร 
     

๑๘.๕ แผนการตรวจติดตามขององค์กร ได้พิจารณาความสําคัญของ
กิจกรรมด้านพลังงาน และการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมาหรือไม่
อย่างไร สุ่มตรวจผลการ Internal Audit ในหน่วยงาน ต่างๆว่ามี
การบันทึกผลครบหรือไม่อย่างไร ได้แก่ 
- รายการตรวจประเมิน (Check list) 
- บันทึกแจ้งกําหนดการล่วงหน้า 
- รายงานการตรวจติดตาม 

     

๑๘.๖ เกณฑ์ในการตัดสินใจในการตรวจประเมินว่า สอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องใช้เกณฑ์อะไร อย่างไร  

     

๑๘.๗ ผลของการตรวจติดตามได้นําเข้าสู่การทบทวนฝ่ายบริหารหรือไม่
อย่างไร 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๑๙ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการแก้ไขป้องกัน      

๑๙.๑ องค์กรได้จัดทํา Procedure เรื่องการแก้ไขและป้องกันหรือไม่ 
อย่างไร 

     

๑๙.๒ กรณีใดบ้างที่องค์กร ทําการปฏิบัติการแก้ไข      
๑๙.๓ กรณีทําการปฏิบัติการแก้ไข ท่านบันทึกผลไว้ที่ใด อย่างไร      
๑๙.๔ สุ่มตรวจการปฏิบัติแก้ไข ว่ามีการวิเคราะห์หาสาเหตุการกําหนด 

การแก้ไข และการติดตามผลหรือไม้ อย่างไร 
     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



  

 

 

 

  

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๒๐ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนเรื่องการควบคุมบันทึก      

๒๐.๑ องค์กรกําหนด  Procedure เรื่องการควบคุมบันทึกหรือไม่อย่างไร      
๒๐.๒ บันทึกด้านพลังงานขององค์กรมีกี่ฉบับ อะไรบ้าง      
๒๐.๓ บันทึกด้านพลังงานขององค์กร กําหนดระยะเวลาจัดเก็บเท่าไร      
๒๐.๔ บันทึกด้านพลังงานขององค์กร เก็บที่ใด อย่างไร      
๒๐.๕ สุ่มตรวจการจัดเก็บบันทึกด้านพลังงาน เช่น การฝึกอบรมกาตรวจ

ติดตามภายในด้านพลังงาน การประชุมฝ่ายบริหารการตรวจวัด
ด้านพลังงาน 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๒๑ การตรวจสอบติดตามเพื่อทบทวนความถี่ในการทบทวนระบบ

การจัดการพลังงานของฝ่ายบริหาร 
     

๒๑.๑ ความถี่ในการทบทวนฝ่ายบริหารกําหนดไว้อย่างไร      
๒๑.๒ ทีมงานในการทบทวนประกอบด้วยใคร ตําแหน่งใดบ้าง      
๒๑.๓ การทบทวนฝ่ายบริหารประกอบด้วยหัวข้อใดบ้าง (ครอบคลุม

หัวข้อเหล่านี้หรือไม่ )  ผลการดําเนินงานของระบบการจัด
การพลังงานทั้งหมด เช่น 
- นโยบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พลังงาน 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ผลการตรวจติดตามภายใน/สิ่งที่พบในการตรวจติดตาม 
- แผนควบคุมการใช้พลังงาน 
- การดําเนินการต่างๆตามแต่ละข้อกําหนดของระบบการจัด
การพลังงาน 

     

๒๑.๔ มีการทบทวนปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน เช่นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างขององค์กร แนวทางในการดําเนินงานด้านพลังงาน ข้อ
ปฏิบัติที่ดี กฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือไม่ อย่างไร 

     

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 



 

 

 

 

 

 
ลําดับที่ 

 

 
สิ่งที่ปรากฏ 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง  
ข้อคิดเห็นการปรับปรุง ชื่อรายละเอียดของหลักฐาน

ที่ตรวจพบ 
ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด 
๒๑.๕ การทบทวนแต่ละวาระการประชุม ฝ่ายบริหารได้กําหนด สั่งการ

เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง 
     

๒๑.๖ กรณีการตัดสินใจในแต่ละวาระได้กําหนดผู้ รับผิดชอบและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือไม่อย่างไร 

     

๒๑.๗ ผลการทบทวนได้มีการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
เตรียมการจัดการด้านพลังงานและมีเจตจํานงที่จะให้มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร 

     

๒๑.๘ การประชุมทบทวนได้จัดทําเป็นบันทึกการประชุมหรือไม่อย่างไร      

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง  เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
ลงชื่อ...................................................ผู้ชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ.................. 

ลงชื่อ...................................................ผู้ช่วยชํานาญการ 
        (.................................................) 
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ................ 


