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สรุปความข้อก าหนด ISO 50001:2011 

piyachai@pyccenter.com, pyccenter@gmail.com  

หลงัจากที่ ISO เผยแพร่ข้อก าหนดระบบการจดัการพลงังาน (ISO 50001:2011) เมื่อวนัที่ 15 มิถนุายน พศ.2554 ที่ผ่านมา 

องค์กรสามารถประยกุต์ใช้ข้อก าหนดมาตรฐานสากลของระบบการจดัการพลงังาน  ISO 50001:2011 เพื่อน าไปปรับปรุง

ประสิทธิผลของการจดัการพลงังานขององค์กรอย่างมีมาตรฐานต่อไป และผู้ เขียนคาดว่า หลกัการการจดัการพลงังานตาม

มาตรฐาน ISO 50001:2011 มีประโยชน์อย่างมากในการอนรัุกษ์พลงังาน และสามารถใช้เป็นแนวทางทัว่ไปส าหรับองค์กรที่

ประสงค์น าหลกัการดงักลา่วไปใช้ภายในองค์กรในการจดัการพลงังาน แม้วา่จะไมข่อรับการรับรอง (Certified) ก็ตาม 

มาตรฐานการจดัการพลงังานนีด้ าเนินการภายใต้คณะกรรมการที่ TC 242 โดยให้ช่ือมาตรฐานว่า “Energy management 

systems — Requirements with guidance for use” แสดงวา่ภายใต้มาตรฐานนีจ้ะเป็นทัง้ข้อก าหนด (Requirements) และ 

แนวทาง (Guidance)ส าหรับการประยกุต์ใช้ 

ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจ model ที ่EnMS (Energy management systems-เป็นค ายอ่ของระบบการจดัการพลงังาน) ซึง่ยงัคงยดึ

หลกัการ PDCA เพื่อการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเช่นเดิม ดงัแผนผงั (ISO 50001:2011(E) “Energy management systems — 

Requirements with guidance for use” p.vii) 
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1. ขอบข่าย (Scope) 

มาตรฐานฉบบันีส้ามารถด าเนินการได้โดยอิสระ หรือจะน าไปประยกุต์ใช้ร่วมกบัมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 14001, 

ISO 9001 เพื่อใช้ประเมินตนเอง หรือเพื่อการรับรองโดยหนว่ยงานภายนอกก็ได้ 

 

2. เอกสารอ้างอิง (Normative reference) 

เอกสารอ้างอิงที่สามรถใช้ร่วมกบัมาตรฐานฉบบันีไ้ด้แก่  ISO 14001 เป็นต้น 

 

3. ค าศัพท์และค านิยาม Terms and definitions 

เนื่องจากค าศพัท์ค านยิามของมาตรฐานฉบบันีม้ีมากถงึ 28 รายการ บางรายการอ้างอิงค าศพัท์ค านิยามของ ISO 

9000:2005 ด้วยเช่นกนั 

 

4. ข้อก าหนดระบบการจัดการพลังงาน (Energy management system requirements) 

4.1 ข้อก าหนดทั่วไป (General requirements) 
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องค์กรต้องต้องจดัท าระบบการจดัการพลงังาน (EnMS)  โดยระบไุว้เป็นเอกสาร น าไปปฏิบตัิ รักษาไว้และ 

ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรลตุามข้อก าหนด นอกจากนีย้งัต้องระบขุอบขา่ย

และขอบเขตของพืน้ท่ีหรือกระบวนการของ EnMS ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องของผลการปฏิบตัิงานด้านพลงังานภายใต้ EnMS 

 

4.2 ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร (Management responsibility) 

4.2.1 ผู้บริหารระดับสูง (Top management) 

ผู้บริหารระดบัสงูต้องแสดงถงึความมุง่มัน่ในการสนบัสนนุ EnMS และการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องให้มี

ประสทิธิผล โดย 

 การจดัท า, น าไปปฏิบตัิและรักษาไว้ซึง่นโยบายพลงังาน 

 การแตง่ตัง้ตวัแทนฝ่ายบริหารและคณะท างานด้านพลงังาน  

 การสนบัสนนุทรัพยากร (ได้แก่บคุลากร ทกัษะเฉพาะทาง, เทคโนโลยีและงบประมาณ) ที่

จ าเป็นในการด าเนินงานและปรับปรุง EnMS และผลการปฏิบตัิงานด้านพลงังาน 

 การก าหนดขอบขา่ยและขอบเขตของ EnMS 

 การสือ่สารความส าคญัของ EnMS ภายในองค์กร 

 การอนมุตัวิตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังาน ที่เหมาะสมกบัองค์กร 

 พิจารณาการวางแผนงานด้านพลงังานระยะยาว 

4.2.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management representative) 

ผู้บริหารระดบัสงูต้องแตง่ตวัแทนฝ่ายบริหารทม่ีความสามารถและทกัษะที่เหมาะสมซึง่นอกเหนือจาก

งานหน้าที่อื่นๆแล้ว จะต้องรับผิดชอบและอ านาจหน้าทีด่งันี ้

 ท าให้มัน่ใจวา่ EnMS ถกูด าเนินการ, รักษาไว้และปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องตามข้อก าหนด 

 ก าหนดตวับคุคลท่ีถกูมอบอ านาจจากผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบตังิานร่วมกบั EnMR (Energy 

Management Representative) ในการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆของระบบการจดั

การพลงังาน 

 รายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูของผลการปฏิบตัิงานด้านพลงังานและ EnMS 

 วางแผนการจดัการด้านพลงังานตามนโยบายพลงังาน 

 ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบคุลากร พร้อมกบัสือ่สารให้รับทราบภายใน

องค์กร 
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 ก าหนดเกณฑ์และวิธีการท่ีจ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานและการควบคมุ EnMS 

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

 สง่เสริมการสร้างจิตส านกึด้านพลงังานและวตัถปุระสงค์ในทกุระดบัชัน้ภายในองค์กร 

 

4.3 นโยบายพลังงาน (Energy policy)  

ผู้บริหารระดบัสงูต้องก าหนดนโยบายพลงังานขององค์กรภายใต้ขอบเขตของ EnMSและท าให้มัน่ใจวา่นโยบาย
นัน้ 

 เหมาะสมกบัสภาพและขนาดขององค์กรในการใช้พลงังาน 

 มุง่มัน่ตอ่การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องของผลงานด้านพลงังาน 

 มุง่มัน่ตอ่ข้อมลูขา่วสารท่ีเพยีงพอและทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายด้านพลงังาน 

 มุง่มัน่ตอ่การปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เก่ียวข้องด้านพลงังาน 

 เป็นกรอบในการก าหนดและทบทวนวตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังาน 

 สนบัสนนุการจดัซือ้ผลติภณัฑ์และบริการ และการออกแบบเพื่อการปรับปรุงด้านพลงังาน 

 จดัท าเป็นเอกสารและสือ่สารให้ทกุระดบัชัน้ภายในองค์กร 

 ทบทวนตามกรอบเวลาและท าให้เป็นปัจจบุนัเมื่อจ าเป็น 
 

4.4    การวางแผนด้านพลังงาน (Energy planning) 

4.4.1    บททั่วไป (General) 

 องค์กรต้องจดัท ากระบวนการวางแผนด้านพลงังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่จะต้องประกอบด้วย

นโยบายพลงังานและกิจกรรมตา่งๆในการน าไปสูผ่ลการปฏิบตัิงานด้านพลงังานอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึง

การทบทวนกิจกรรมตา่งๆที่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานด้านพลงังาน ดงัแผนผงัข้างลา่งนี ้(ISO 

50001:2011(E) “Energy management systems — Requirements with guidance for use” p.16) 
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4.4.2  กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ (Legal and other requirements) 

องค์กรต้องก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน น าไปปฏิบตัิในการเข้าถึงกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน, และประสทิธิภาพของพลงังาน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต้องแสดงให้เห็นวา่
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆนัน้ถกูน ามาประยกุต์ใช้ภายในองค์กรด้านการจดัการพลงังานอยา่งไร 
ให้สอดคล้องตาม EnMS  นอกจากนีก้ฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆนัน้จะต้องทบทวนตามชว่งเวลาที่
ก าหนด  

4.4.3 การทบทวนพลงังาน (Energy review) 

วิธีการและกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ในการทบทวนพลงังานจะต้องจดัท าเป็นเอกสาร ซึง่จะต้องครอบคลมุเร่ือง 

a) การวเิคราะห์การใช้พลงังาน ที่ได้จากการเฝ้าระวงัและข้อมลูอื่นๆ เช่น แหลง่พลงังานท่ีใช้และการ

ประเมินผลในอดีตจนถงึปัจจบุนัของการใช้พลงังานดงักลา่ว 

b) ต้องระบพุืน้ทีที่ใช้พลงังานมากอยา่งมีนยัส าคญัด้วยการระบสุาธารณปูโภค, เคร่ืองมือ, ระบบ, 

กระบวนการและบคุลากรท่ีท างานในพืน้ท่ีหรือขอบเขตของการใช้พลงังานดงักลา่ว นอกจากนีย้งั

ต้องระบปัุจจยัที่สง่ผลกระทบตอ่การใช้พลงังาน และก าหนดผลงานของการใช้พลงังาน ณ 

ปัจจบุนั พร้อมกบัการคาดการณ์ในอนาคตด้วย  

c) จดัล าดบัและบนัทกึโอกาสในการปรับปรุงผลงานการใช้พลงังาน 

4.4.4 ฐานข้อมูลพลังงาน (Energy baseline) 
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องค์กรจะต้องจดัท าฐานข้อมลูเบือ้งต้นด้านพลงังานโดยการใช้ข้อมลูจากการทบทวนพลงังานในชว่ง

เร่ิมต้นของการจดัท า และค านงึถงึรอบระยะเวลาของข้อมลูที่เหมาะสมในการใช้พลงังาน การวดัผล

การปฏิบตัิงานของพลงังานจะเทยีบกบัฐานข้อมลูด้านพลงังาน ที่อาจจะปรับปรุงได้เมื่อ 

 ตวัชีว้ดัด้านพลงังานไมส่ะท้อนถงึการใช้พลงังานขององค์กร 

 มีปัจจยัอื่นใดที่สง่ผลกระทบอยา่งส าคญัตอ่กระบวนการ, รูปแบบการท างาน หรือระบบ

พลงังาน 

 ระบใุนวิธีการท่ีก าหนดขึน้ก่อนหน้านัน้ 

4.4.5 ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัตงิานด้านพลังงาน (Energy performance indicators) 

 
 

องค์กรต้องก าหนดตวัชีว้ดัด้านพลงังาน (EnPI) เพื่อการเฝ้าระวงัและตรวจวดัผลการปฏิบตังิานอยา่ง

เหมาะสม  ตวัชีว้ดัดงักลา่วจะต้องจดัท าเป็นบนัทกึและทบทวนโดยเปรียบเทยีบกบัฐานข้อมลูด้าน

พลงังานตามกรอบเวลาที่เหมาะสม ดงัแผนผงัข้างต้น (ISO 50001:2011(E) “Energy management 

systems — Requirements with guidance for use” p.14) 

 

4.4.6    วัตถุประสงค์, เป้าหมาย และแผนงานด้านการจดัการพลังงาน (Energy objectives, energy 

targets and energy management action plans) 

องค์กรจะต้องจดัท า น าไปปฏิบตัิและรักษาไว้ซึง่วตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังานท่ีจดัท าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรของหนว่ยงาน, ระดบั, กระบวนการหรือสาธารณปูโภคตา่งๆที่เก่ียวข้องภายใน

องค์กร รวมถึงกรอบเวลาแล้วเสร็จในแตล่ะวตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังาน 
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วตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังานจะต้องสอดคล้องตามนโยบายพลงังาน  การทบทวน

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังานจะต้องค านงึถงึข้อก าหนดด้านกฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆท่ี

เก่ียวข้อง,การใช้พลงังานท่ีมีนยัส าคญัและโอกาสในการปรับปรุงผลงานด้านพลงังาน ทัง้นีจ้ะต้อง

พิจารณาถึงสถานะการเงิน, การด าเนินงานและสภาวะทางธุรกิจ,เทคโนโลยีและทศันะของผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีเช่นกนั 

องค์กรจะต้องจดัท าแผนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังานโดย

แผนงานต้องจดัท าเป็นเอกสารและปรับปรุงให้ทนัสมยัในช่วงเวลาที่เหมาะสม  แผนงานจะต้อง ระบุ 

 ผู้ รับผิดชอบ 

 แนวทางและกรอบเวลาในการปฏิบตัิงานของแตล่ะเป้าหมายด้านพลงังาน 

 วิธีการในการปรับปรุงผลงานด้านพลงังานซึง่จะต้องถกูทวนสอบ 

 วิธีการในการทวนสอบผลการปฏิบตัิงาน 

 

4.5    การปฏิบัติงาน (Implementation and operation) 

4.5.1    บททั่วไป (General) 

องค์กรต้องใช้แผนงานและผลจากกระบวนการตามแผนงานนัน้เพือ่น าไปปฏิบตัิงาน  

4.5.2    ความสามารถ, การฝึกอบรมและจิตส านึก (Competence, training and awareness) 

องค์กรต้องมัน่ใจวา่บคุลากรท่ีท างานหรือกระท าในนามขององค์กรท่ีเก่ียวข้องการใช้พลงังานท่ีมี

นยัส าคญัมคีวามสามารถบนพืน้ฐานของการศกึษา, การฝึกอบรม, ทกัษะหรือประสบการณ์ที่

เหมาะสม องค์กรต้องระบคุวามจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องการการควบคมุการใช้พลงังานนัน้

และการจดัการด้านพลงังาน  ทัง้นีก้ารฝึกอบรมหรือวิธีการอื่นใดตามความจ าเป็นนัน้ จะต้องตระหนกั

ถึง 

(a) ความส าคญัในการท างานให้สอดคล้องตามนโยบายพลงังาน, กระบวนการตามข้อก าหนดด้าน

พลงังาน 

(b) บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจสัง่การในการบรรลถุึง EnMS 

(c) ประโยชน์ในการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานด้านพลงังาน 

(d) ผลกระทบ, ผลการปฏิบตัิงานจริงหรือแนวโน้มของผลกระทบจากการใช้พลงังาน, จากกิจกรรม

ตา่งๆและ ชีใ้ห้เห็นวา่กิจกรรมและพฤติกรรมของบคุลากรเหลา่นัน้จะช่วยให้บรรลผุลส าเร็จด้าน

พลงังานได้อยา่งไร 

4.5.3    การสื่อสาร (Communication) 
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องค์กรต้องสือ่สารภายในในเร่ืองเก่ียวกบัผลงานด้านพลงังานและEnMS ตามความเหมาะสมกบัขนาด

ขององค์กร โดยองค์กรจะต้องจดัท าระเบียบปฏิบตังิานในการได้รับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใน

การปรับปรุง EnMS จากบคุลากรท่ีท างานหรือกระท าในนามขององค์กร 

องค์กรต้องตดัสนิใจในการสือ่สารสูภ่ายนอกที่เก่ียวกบันโยบายพลงังาน, EnMSและผลงานด้าน

พลงังาน และการตดัสนิใจดงักลา่วต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถ้าองค์กรตดัสนิใจทีจ่ะสือ่สารสู่

ภายนอก องค์กรต้องก าหนดวิธีการสือ่สารสูภ่ายนอกให้ชดัเจน 

4.5.4    ระบบเอกสาร (Documentation) 

 องค์กรต้องจดัท า น าไปปฏิบตัิและรักษาไว้ซึง่ข้อมลูขา่วสารซึง่อาจจะอยูใ่นรูปของกระดาษ, สือ่

อิเลก็ทรอนิกส์หรือสือ่อื่นใด เพื่ออธิบายถงึข้อก าหนดหลกัของระบบการจดัการพลงังาน และการ

เช่ือมโยงของกระบวนการตา่งๆด้าน EnMS  

 เอกสารภายใต้ระบบการจดัการพลงังาน ได้แก่ 

(a) ขอบขา่ยและขอบเขตของ EnMS 

(b) นโยบายพลงังาน 

(c) วตัถปุระสงค์, เป้าหมายและแผนงานด้านพลงังาน 

(d) เอกสาร รวมทัง้บนัทกึตามข้อก าหนด 

(e) เอกสารอื่นๆที่องค์กรเห็นวา่มีความจ าเป็นในการใช้งาน 

องค์กรต้องควบคมุเอกสารใน EnMS และตามข้อก าหนดมาตรฐาน รวมถึงเอกสารเชิงเทคนคิด้วย  
องค์กรต้องก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน น าไปปฏิบตัิและรักษาไว้ในเร่ือง 
a)  การอนมุตัเิอกสารก่อนใช้ 
b)  การทบทวน ปรับปรุงให้ทนัสมยัตามช่วงเวลา 

c)  การแสดงให้ทราบถึงการเปลีย่นแปลงและสถานะลา่สดุของเอกสาร 

d)  การจดัให้มเีอกสารฉบบัท่ีเหมาะสม ณ จดุใช้งาน 

e)  การจดัรูปแบบเอกสารให้อา่นเข้าใจได้และพร้อมใช้ 

f)  การระบเุอกสารจากภายนอกที่จ าเป็นตอ่การวางแผนและด าเนินงานในระบบจดัการพลงังานและ

ควบคมุการแจกจ่ายเอกสารนัน้ 

g)  การป้องกนัการใช้เอกสารที่ยกเลกิโดยไมต่ัง้ใจหรือจดัเก็บอยา่งเหมาะสมตามจดุประสงค์ 

4.5.5    Operational control 

องค์กรต้องจดัท าแผนการท างานและกิจกรรมการบ ารุงรักษาที่เก่ียวกบัการใช้พลงังานท่ีมีนยัส าคญั 

ตามนโยบาย วตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังาน โดยค านงึถึง 



9 | P a g e  

 

www.pyccenter.com  
 

a) จดัท าเกณฑ์การควบคมุการใช้พลงังานท่ีมีนยัส าคญัซึง่อาจจะท าให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจาก

ผลงานด้านพลงังานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

b) ด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบสาธารณปูโภค, กระบวนการและเคร่ืองมือในการใช้พลงังาน 

c) มีการสือ่สารท่ีเหมาะสมกบับคุลากรที่ควบคมุการใช้พลงังาน 

ในขณะเดียวกนั เมื่อมีการวางแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน หรือจดัหาอปุกรณ์เคร่ืองมือๆทีใ่ช้ใน

สถานะการณ์นัน้ๆ จะต้องก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานดงักลา่วด้วย 

4.5.6    การออกแบบ (Design) 

 องค์กรต้องพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงและควบคมุการออกแบบของสาธารณปูโภค, เคร่ืองมือ, 

ระบบและกระบวนการซึง่มีผลกระทบตอ่ EnMS ที่จดัท าขึน้มาใหม,่ ปรับแตง่และซอ่มแซม สว่นผลการ

ประเมินผลงานของการใช้พลงังานจะต้องพจิารณาอยา่งเหมาะสมเมื่อมีกิจกรรมของโครงการใน

ประเด็นของข้อก าหนด, การออกแบบและการจดัหาจดัจ้าง ผลการออกแบบจะต้องจดัเก็บเป็นบนัทกึ 

4.5.7    การจัดหาจดัจ้างบริการ, สินค้า, เคร่ืองมืออุปกรณ์ด้านพลังงาน (Procurement of energy 

services, products, equipment and energy) 

 เมื่อมกีารจดัหาจดัจ้างบริการ, สนิค้า, เคร่ืองมืออปุกรณ์ด้านพลงังาน องค์กรจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบ

วา่การจดัหาจดัจ้างนัน้ถือเป็นสว่นหนึง่ของการประเมินผลงานด้านพลงังานด้วย 

 องค์กรจะต้องจดัท าเกณฑ์การประเมินและประสทิธิภาพของการใช้พลงังานเมื่อมกีารใช้บริการ, สนิค้า

, เคร่ืองมืออปุกรณ์ด้านพลงังานตามทีว่างแผนไว้ นอกจากนีอ้งค์กรจะต้องจดัท าข้อก าหนดหรือเง่ือนไข

การจดัซือ้จดัจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย 

 

4.6   การตรวจสอบ (Checking) 

4.6.1    การเฝ้าตดิตาม, การวดัและการวิเคราะห์ (Monitoring, measurement and analysis) 

 องค์กรจะต้องมัน่ใจวา่คณุลกัษณะที่ส าคญัของการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ถกูเฝ้าตดิตาม, 

วดัผลและวิเคราะห์ตามแผนท่ีก าหนด คณุลกัษณะที่ส าคญัได้แก่ 

a) การใช้พลงังานท่ีมีนยัส าคญัและผลการทบทวนการใช้พลงังาน 

b) ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องทีเ่ก่ียวกบัการใช้พลงังานท่ีมีนยัส าคญั  

c) ตวัชีว้ดัด้านพลงังาน 

d) ประสทิธิผลของแผนการจดัการด้านพลงังาน 

e) ผลการปฏิบตัิงานจริงเมื่อเทียบกบัการใช้พลงังานท่ีคาดหวงั 
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ผลการเฝ้าตดิตามและการตรวจวดัจะต้องจดัเก็บเป็นบนัทกึ แผนการตรวจวดัด้านพลงังานให้

เหมาะสมกบัความซบัซ้อนของขนาดองค์กร, การใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือวดัและเฝ้าติดตาม 

4.6.2    การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ (Evaluation of legal 

requirements and other requirements) 

 องค์กรต้องประเมินความสอดคล้องการใช้พลงังานตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆทีเ่ก่ียวข้องตาม

ช่วงเวลาที่วางแผน และผลการประเมินความสอดคล้องต้องจดัเก็บเป็นบนัทกึ 

4.6.3    การตรวจประเมินภายในของระบบการจัดการพลังงาน (Internal audit of the EnMS) 

 องค์กรต้องจดัการตรวจประเมินภายในตามแผนท่ีก าหนดเพื่อ 

 ให้สอดคล้องกบัการจดัเตรียมทีว่างแผนตามการจดัการพลงังาน รวมถงึข้อก าหนด 

 ให้การปฏิบตังิาน และปรับปรุงการจดัการพลงังาน 

แผนการตรวจประเมินต้องพจิารณาจากสถานะและความส าคญัของกระบวนการและพืน้ทีที่ถกูตรวจ

ประเมิน เช่นเดียวกบัผลการตรวจประเมินครัง้ที่ผา่นมา 

การคดักรองผู้ตรวจประเมินจะต้องเป็นอิสระและไมต่รวจประเมินกระบวนการท่ีตนเองมีสว่นเก่ียวข้อง 

บนัทกึผลการตรวจประเมินต้องจดัเก็บและรายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงู 

4.6.4    ความไม่สอดคล้อง, การแก้ไขและการป้องกัน (Nonconformities, correction, corrective, and 

preventive action) 

 องค์กรต้องจดัการความไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดทีเ่กิดขึน้แล้วหรืออาจจะเกิด โดยการแก้ไขเฉพาะหน้า 

การปฏิบตัิการแก้ไขและป้องกนั รวมถงึ 

a) ทบทวนความไมส่อดคล้อง หรือความไมส่อดคล้องที่อาจจะเกิดขึน้ 

b) สบืค้นหาสาเหตขุองความไมส่อดคล้อง หรือความไมส่อดคล้องทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

c) ประเมินความจ าเป็นการปฏิบตัิงานเพื่อให้มัน่ใจวา่ความไมส่อดคล้องนัน้จะไมเ่กิดขึน้ 

หรือไมเ่กิดขึน้ซ า้ 

d) ก าหนดหรือด าเนินการตามความจ าเป็นดงักลา่วให้เหมาะสม 

e) จดัเก็บการปฏิบตังิานแก้ไขหรือป้องกนั 

f) ทบทวนความมีประสทิธิผลของปฏิบตัิการแก้ไขหรือป้องกนั 
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การปฏิบตัิการแก้ไขหรือป้องกนัต้องเหมาะสมกบัความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึน้จริง หรืออาจจะ
เกิดขึน้ รวมถงึผลกระทบจากผลงานด้านพลงังาน อยา่งไรก็ตามองค์กรต้องมัน่ใจวา่การเปลีย่นแปลง
ใดๆที่จ าเป็นนัน้ต้องด าเนินการภายใต้ EnMS 

4.6.5    การควบคุมบนัทกึ (Control of records) 

องค์กรต้องจดัท าและจดัเก็บบนัทกึที่จ าเป็นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามข้อก าหนด EnMS 

และการบรรลผุลส าเร็จของการจดัการพลงังาน องค์กรต้องก าหนดและควบคมุการชีบ้ง่, การเรียกใช้

และอายกุารจดัเก็บบนัทกึให้เหมาะสม โดยบนัทกึต้องอา่นได้, ถกูชีบ้ง่และสามารถสอบกลบัได้ 

 

4.7   การทบทวนฝ่ายบริหาร ( Management review) 

4.7.1    บททั่วไป (General) 

 ผู้บริหารระดบัสงูต้องทบทวน EnMS ในชว่งเวลาที่ก าหนด เพื่อให้มัน่ใจวา่ประสทิธิผลและความ

เหมาะสมของระบบการจดัการพลงังาน โดยต้องจดัเก็บผลการประชมุทบทวนเป็นบนัทกึ 

4.7.2    ปัจจัยน าเข้าของการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Input to management review) 

 ปัจจยัน าเข้าสูก่ารประชมุทบทวนฝ่ายบริหารมี 9 หวัข้อ ดงันี ้

a) ติดตามผลการประชมุครัง้ที่แล้ว 

b) ทบทวนนโยบายพลงังาน 

c) ทบทวนผลงานด้านพลงังาน และตวัชีว้ดัด้านพลงังาน 

d) ผลการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย และการเปลีย่นแปลงกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ

ที่องค์กรเก่ียวข้อง 

e) ขอบเขตของวตัถปุระสงค์และเป้าหมายด้านพลงังานที่ด าเนินการ 

f) ผลการตรวจประเมิน EnMS 

g) สถานการณ์แก้ไขและป้องกนั 

h) ผลการด าเนินงานตามโครงการด้านพลงังานท่ีติดตามในแตล่ะช่วงเวลา 

i) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

4.7.3    ผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Output from management review) 

 ผลการประชมุทบทวนฝ่ายบริหาร ต้องครอบคลมุถงึการตดัสนิใจหรือการด าเนินการใดๆที่เก่ียวข้องกบั 

a) การเปลีย่นแปลงในผลงานด้านพลงังานขององค์กร 

b) การเปลีย่นแปลงด้านนโยบายพลงังาน 

c) การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัด้านพลงังาน 
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d) การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์, เป้าหมายหรือการด าเนินงานอื่นๆของ EnMS, ความรับผิดชอบ

ขององค์กรในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง และการจดัสรรทรัพยากร  

 

สรุปข้อก าหนด ISO 50001:2011 Energy management systems — Requirements with guidance for 

use ฉบบันี ้ผู้ เขียนน ามาสรุปเรียบเรียง อธิบายให้เกิดความเข้าใจในการน าหลกัการการจดัการพลงังานไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ ด้วยจดุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะประโยชน์ โดยมิได้แปลความหรือถอดความ

ค าต่อค า ดงันัน้ จึงไม่อาจน าไปใช้เพื่อการแปลความหมายตามมาตรฐานสากลได้  และไม่อนญุาตให้น าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใดๆทัง้สิน้ แตส่ามารถน าไปอ้างอิงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการได้ 

 

*****End of Article***** 

 


