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รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการด าเนินงานตามข้อก าหนด 

ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ: TSIC-ID : วันทีต่รวจสอบ : 

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต : เลขที่ใบอนุญาต: 
 

ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 

1.1 มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจดั
การพลังงานเป็นเอกสาร และลงลายมือช่ือเจ้าของ
โรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 

   ก.1 
 

ข.1  

1.2 มีการก าหนดโครงสร้างอ านาจหนา้ที ่และความ
รับผิดชอบของคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน (กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

   ก.1   

1.3 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างาน
อย่างน้อยต้องมีดังนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 
1) ด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน 

2) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อขอ
ความร่วมมือในการปฏิบตัิการตามนโยบาย

    ข.2  
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 
รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตส านึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 

3) ควบคุมดูแลให้การจดัการพลังงานเป็นไปตาม
นโยบายอนุรักษพ์ลังงานและวิธีการจัดการ 
พลังงาน 

4) รายงานผลการอนรุักษ์และการจัดการพลังงาน
ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุมทราบ 

5) เสนอแนะเกีย่วกับการก าหนดหรือทบทวน
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการ 
พลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคมุและอาคาร
ควบคุมทราบ 

6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุมในการด าเนินการตามกฎกระทรวงฯ 

1.4 มีการเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ  
ให้บุคลากรของโรงงานควบคมุหรอือาคารควบคุม
ทราบ (กฎกระทรวงฯข้อ 5) 

   ก.7 
 

ข.4  
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

1.5 อื่น ๆ (ระบุ) 
 
 
 
 
 
 

      

หมายเหตุ :   1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานทีพ่บในหวัข้อนั้น ๆ 
              2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้น ๆ 

              3. ในกรณีทีพ่บหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับขอ้ก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเปน็ความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
             หรอืไม่ร้ายแรง   
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (ในกรณีที่เป็นการน าวิธีการจดัการพลังงานตามกฎกระทรวงฯ มาใช้เป็นครั้งแรก)* 

2.1 มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน
เบื้องต้น โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานด้าน
พลังงานท่ีผ่านมา ก่อนการก าหนดนโยบายอนรุักษ์
พลังงาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3) 

* ให้ระบุว่ามีการประเมินใน
ปีใดและครบทุกแผนก
หรือไม ่

  ก.2 
 

ข.2  

2.2 อื่น ๆ (ระบุ)       

หมายเหตุ :   1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานทีพ่บในหวัข้อนั้น ๆ 
               2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้น ๆ 

   3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
                   หรือไม่ร้ายแรง   
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      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

 
5 

 

ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

3.1 มีการจัดท านโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร 
และลงลายมือช่ือเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของ
อาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 

   ก.3 ข.1  

3.2 นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจ านงและ
ความมุ่งมั่นในการจดัการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคมุ อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 
1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน

หนึ่งของการด าเนินงานของเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช้ในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

3) การแสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการ 
พลังงาน 

4) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

5) แนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามวิธีการจัด
การพลังงาน 

   ก.3 ข.2  
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

3.3 มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยปิด
ประกาศไว้ในที่ท่ีซึ่งเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุม 
หรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้  
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 

   ก.7 
 

ข.4  

3.4 อื่น ๆ (ระบุ)       

หมายเหตุ :   1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานทีพ่บในหวัข้อนั้น ๆ 
               2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้น ๆ 

   3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
                   หรือไม่ร้ายแรง   



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

4.1 
 

มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
โดยการตรวจสอบและวิเคราะหส์ภาพการใช้
พลังงานท่ีมีนัยส าคญัในโรงงานควบคุมหรืออาคาร
ควบคุม เพ่ือหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการลดการสญูเสยีดังกล่าว 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

   ก.3   

4.2 การประเมินศักยภาพการอนรุักษ์พลังงาน  
มีการประเมินหาสภาพการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคญั
ในระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3) 
1) ระดับองค์กร 
2) ระดับผลติภณัฑ์หรือบริการ 
3) ระดับอุปกรณ ์
 

    ข.2  

4.3 การประเมินระดับองค์กรมีการรวบรวมเกี่ยวกับ 
1) ระบบไฟฟ้า 
2) การผลิตหรือการบริการ 
3) การใช้พลังงาน 

    ข.2 
ข.3 

 
 

 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีท่ีผ่าน
มา (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3 (1)) 

ข้อมูลการใช้พลังงาน (ปฐีาน*) 

ปี 25   
- การใช้พลังงานไฟฟ้า    kWh/ปี 
 

- การใช้พลังงานความร้อน    MJ/ปี 
 

* ปีก่อนหน้าปีท่ีด าเนินการจดัการพลังงาน 

 

การใช้พลังงานรวม 
 

-      MJ/ปี 

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน 
 

- แสงสว่าง   kWh/ปี ร้อยละ   
- ปรับอากาศ   kWh/ปี ร้อยละ   
- ท าความเย็น   kWh/ปี ร้อยละ   
- การผลิต   kWh/ปี ร้อยละ   
- อัดอากาศ   kWh/ปี ร้อยละ   
- อื่น ๆ    kWh/ปี ร้อยละ   
- รวม    kWh/ปี         100% 

 

- ระบบ     
 

       MJ/ปี    ร้อยละ   
 

- ระบบ     
 

       MJ/ปี    ร้อยละ   
 

- รวม       MJ/ปี          100% 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

4.4 การประเมินระดับผลติภณัฑ์หรือบริการมีการ
วิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบรกิารและหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific energy 
consumption: SEC) จากอัตราสว่นของปริมาณ
การใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้
พลังงานในแต่ละผลิตภณัฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่
องค์กรมีการใช้พลังงานในการผลติและบริการ 
ที่สามารถแยกไดเ้ป็นหลายผลิตภณัฑ์หรือบริการ) 
1) ส าหรับโรงงานควบคุม มีการหาคา่ SEC โดยใช้

อัตราส่วนของปรมิาณการใช้พลังงานท้ังหมด
ต่อหน่วยผลผลิต  

2) ส าหรับอาคารควบคมุมีการหาค่า SEC โดยใช้ 
อัตราส่วนของการใช้พลังงานท้ังหมดต่อปัจจยั
ที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในอาคาร เช่น 
จ านวนห้องพักที่จ าหน่ายได้ในกรณีโรงแรม 
จ านวนผู้ใช้บริการของอาคารในกรณีของ
โรงพยาบาล หรือจ านวนพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งาน
จริงกรณีของอาคารทั่วไป เป็นต้น  
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3 (2)) 

    ข.2 
ข.3 

 

ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (ปีฐาน) 
 

- ช่ือผลิตภณัฑ์1/บริการ1     SEC1=   MJ/หน่วย 
 

- ช่ือผลิตภณัฑ2์/บริการ2     SEC2=   MJ/หน่วย 
 

- ช่ือผลิตภณัฑ์3/บริการ3     SEC3=   MJ/หน่วย 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

4.5 การประเมินระดับอุปกรณม์ีการประเมินการใช้
พลังงานท่ีมีนัยส าคญัของแต่ละอุปกรณ์หลัก 
รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และการสูญเสยีพลังงานในแต่ละอุปกรณ์ 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3 (3)) 

    ข.2 
ข.3 

 

 

4.6 การประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญ  
มีการพิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน  
ได้แก่ ขนาดการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการใช้พลังงาน 
และศักยภาพในการปรบัปรุง  
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2) 

      



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

4.7 อื่น ๆ (ระบุ)       

หมายเหตุ    1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอยีดของหลักฐานที่พบในหวัข้อนั้น ๆ 
               2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้น ๆ 

   3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
                   หรือไม่ร้ายแรง   



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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รายละเอียดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญ (ข้อมลูก่อนการก าหนดมาตรการในขั้นตอนที่ 5) 
- ด้านไฟฟ้า 

ระบบ ชื่อเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก พิกัด (Nameplate) จ านวน อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ชั่วโมงใช้งาน 
เฉลี่ย/ปี ปริมาณการใช้ 

พลังงานไฟฟ้า  
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) 

% การใช้พลังงาน
เทียบกับการใช้
พลังงานรวม

(รวมท้ังไฟฟ้าและ
ความร้อน) 

ขนาด หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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รายละเอียดเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญ (ข้อมลูก่อนการก าหนดมาตรการในขั้นตอนที่ 5) 
- ด้านความร้อน 

ระบบ ชื่อเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก พิกัด (Nameplate) จ านวน อายุการใช้งาน 
(ปี) 

ชั่วโมงใช้งาน
เฉลี่ย/ปี 

ปริมาณการใช้พลังงาน
ความร้อน  
(MJ/ปี) 

% การใช้พลังงาน
เทียบกับการใช้
พลังงานรวม

(รวมท้ังไฟฟ้าและ
ความร้อน) 

ขนาด หน่วย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

5.1 มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์
พลังงานท่ีประสงค์จะให้ลดลง โดยก าหนดเป็น 
ร้อยละของปรมิาณพลังงานท่ีใช้เดิม หรือก าหนด
ระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลติ
รวมทั้งระบุระยะเวลาการด าเนินการ การลงทุน 
และผลที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินการ  
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 7, ประกาศกระทรวงข้อ 5) 

   ก.4   

เป้าหมายผลประหยัด 
 

- ร้อยละของพลังงานท่ีประสงค์จะให้ลดลง*   
 
* คิดเทียบกับการใช้พลังงานรวมของปีฐาน 

 

 

- SEC1    MJ/หน่วย 
 

- SEC2    MJ/หน่วย 
 

- SEC3    MJ/หน่วย 
 

5.2 มีการน าข้อมลูการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยอื่นท่ีมีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน 
ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานและมาตรการการอนุรักษพ์ลังงานที ่
รวบรวมหรือจัดท าข้ึนตามหมวดที่ 1 ของประกาศ
กระทรวงฯ มาใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย
และแผนการอนุรักษ์พลังงาน  
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 6) 
 

      



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

5.3 มีการแยกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็น  
มาตรการด้านไฟฟ้า และมาตรการด้านความร้อน 
และต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1) ช่ือมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวช้ีวัด

ความส าเร็จของเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
แต่ละมาตรการ ซึ่งก าหนดเป็นร้อยละของการ
ใช้พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรียบเทียบ
กับปริมาณการใช้พลังงานรวมของปีท่ีผ่านมา 

2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคืนทนุในการ
ด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานแต่ละ
มาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7) 

      

5.4 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ามีรายละเอียดอย่าง
น้อยดังต่อไปนี ้(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 
1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ

วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการ 
การอนุรักษ์พลังงานแตล่ะมาตรการ 

2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลา
เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินการ 

3) เงินลงทุนท่ีต้องใช้ในการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 
 

    ข.3  



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

 4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 

 

* หากไม่มีแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า  
ไม่ต้องตรวจสอบหัวข้อน้ี 

      

5.5 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน มีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 
1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ

วัตถุประสงค์ของการด าเนินมาตรการการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 

2) ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลา
เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินการ 

3) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 

4) ผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแต่ละมาตรการ 

* หากไม่มีแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน  
  ไม่ต้องตรวจสอบหัวข้อน้ี 

    ข.3  



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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รายละเอียดแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า  

ล าดับที ่ ชื่อมาตรการ เป้าหมายผลประหยัด  เงินลงทุน 
(บาท) 

ร้อยละผลประหยัด 
(คิดเทียบกับการ
ใช้พลังงานรวม

ของปีฐาน) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

kW kWh/ปี บาท/ป ี เร่ิมต้น สิ้นสุด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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รายละเอียดแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน 

ล าดับที ่ ชื่อมาตรการ  เป้าหมายผลประหยัด  ร้อยละผลประหยัด 
(คิดเทียบกับการ
ใช้พลังงานรวม

ของปีฐาน) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ชนิดเชื้อเพลิง MJ/ปี บาท/ป ี เงินลงทุน 
(บาท) 

เร่ิมต้น สิ้นสุด 

         

 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

5.6 มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์
พลังงานท่ีจัดท าขึ้น โดยมรีายละเอียด อย่างน้อย 
ต่อไปนี ้
1) ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
2) กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ข้าอบรม 
3) ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือด าเนินกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงาน 
4) ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแตล่ะหลักสตูร

หรือการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม 

(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9) 

   ก.4   

5.7 
 

มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคมุทราบอย่าง
ทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10) 

   ก.7 ข.4  



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

5.8 อื่น ๆ (ระบุ)       

 หมายเหตุ    1. กรณีที่พบหลักฐาน ใหร้ะบุรายละเอยีดของหลักฐานทีพ่บในหวัข้อนั้นๆ 
               2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

   3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
                   หรือไม่ร้ายแรง  



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกจิกรรมเพ่ือสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

6.1 มีการควบคุมดูแลใหม้ีการด าเนินงานตามแผนการ
อนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝกึอบรมหรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัตติาม
เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลงังานท่ีได้จัดท า
ขึ้นตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 7 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 8, ประกาศกระทรวงข้อ 11) 

   ก.5 
 

  

ข้อมูลการใช้พลังงาน (ปีที่ด าเนนิการจัดท าระบบการจัดการพลังงาน) 

ปี 25   
- การใช้พลังงานไฟฟ้า    kWh/ปี 

 

- การใช้พลังงานความร้อน    MJ/ปี 
 

 

การใช้พลังงานรวม 
 

-      MJ/ปี 

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน 
 

- แสงสว่าง   kWh/ปี ร้อยละ   
- ปรับอากาศ   kWh/ปี ร้อยละ   
- ท าความเย็น   kWh/ปี ร้อยละ   
- การผลิต   kWh/ปี ร้อยละ   
- อัดอากาศ   kWh/ปี ร้อยละ   
- อื่นๆ    kWh/ปี ร้อยละ   
- รวม    kWh/ปี         100% 

 

- ระบบ     
 

       MJ/ปี    ร้อยละ   
 

- ระบบ     
 

       MJ/ปี    ร้อยละ   
 

- รวม       MJ/ปี          100% 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (ปีที่ด าเนินการจัดท าระบบการจัดการพลังงาน) 
 

- ช่ือผลิตภณัฑ์1/บริการ1     SEC1=   MJ/หน่วย 
 

- ช่ือผลิตภณัฑ2์/บริการ2     SEC2=   MJ/หน่วย 
 

- ช่ือผลิตภณัฑ์3/บริการ3     SEC3=   MJ/หน่วย 

ผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง 
 

- ร้อยละของพลังงานท่ีเปลี่ยนแปลง*    
 
* คิดเทียบกับการใช้พลังงานรวมของปีฐาน 

 

- SEC1    MJ/หน่วย 
 

- SEC2    MJ/หน่วย 
 

- SEC3    MJ/หน่วย 

6.2 มีการมอบหมายให้คณะท างานด้านการจัดการ 
พลังงานด าเนินการใหผู้้รับผิดชอบมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์พลังงานของโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนให้คณะท างานทราบอย่าง
สม่ าเสมอ (ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 12) 

      



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

 
23 

 

ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

6.3 มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามแผนจากรายงานผลการด าเนนิงานของ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะท างาน
ด้านการจดัการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 
อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยด าเนินการเป็นราย
มาตรการตามที่ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงาน
และแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน  
  

ในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่บรรลุผล
นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นยิมใช้และเชื่อถือ
ได้ และเสนอแนวทางการแกไ้ขในรายงานการ
ด าเนินการ (ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 13) 

      

6.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่ก าหนด 
ในเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามแบบ
รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบตัิ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน รวมทั้ง
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยมรีายละเอียด 
ดังต่อไปนี ้
 

    ข.2 
ข.3 

 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

1) สรุปผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
อนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ช่ือมาตรการ 
สถานภาพการด าเนินการ และปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ (ถ้ามี) 

2) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัตติาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับ
มาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความ
ร้อน โดยอย่างน้อยมรีายละเอยีด ดังนี้ 
- ช่ือมาตรการทีด่ าเนินการแต่ละมาตรการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ ตามแผนและ

ระยะเวลาที่เกดิขึ้นจริง 
- สถานภาพการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง 
- เงินลงทุนท่ีใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่

เกิดขึ้นจริง 
- ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่

เกิดขึ้นจริง 
- ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้นระหว่าง

ด าเนินการ 
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3) สรุปผลการตดิตามการด าเนินการของหลักสตูร
การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

อนุรักษพ์ลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
- ช่ือหลักสูตร/กิจกรรมการส่งเสรมิการอนุรักษ์

พลังงาน  
- สถานภาพการด าเนินการ 
- ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิการ (ถ้าม)ี 
- จ านวนผู้เข้าอบรม 
(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 14) 

6.5 อื่น ๆ (ระบุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

หมายเหตุ    1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอยีดของหลักฐานที่พบในหวัข้อนั้น ๆ 
                2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้น ๆ 

    3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลกัฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
                    หรือไม่ร้ายแรง   

 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ผลการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 

ล าดับที ่ ชื่อมาตรการ ผลประหยัด เงินลงทุน (บาท) ร้อยละผล
ประหยัด 

(คิดเทียบกับการ
ใช้พลังงานรวม

ของปีฐาน) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

kW kWh/ปี บาท/ป ี เร่ิมต้น สิ้นสุด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

    



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ผลการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน 

ล าดับที ่ ชื่อมาตรการ ชนิดเชื้อเพลิง ผลประหยัด เงินลงทุน (บาท) ร้อยละผล
ประหยัด 

(คิดเทียบกับการ
ใช้พลังงานรวม

ของปีฐาน) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

MJ/ปี บาท/ป ี เร่ิมต้น สิ้นสุด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

7. การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน 

7.1 จัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 
พลังงานในลักษณะของการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 9, ประกาศกระทรวงฯ  
ข้อ 15) 

   ก.6   

7.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการ 
พลังงานภายในองค์กรโดยประกอบด้วยบุคคล
อย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรูค้วามเข้าใจในวิธีการ
จัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ 
ในการด าเนินการ โดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ 
อาคารควบคุมลงลายมือช่ือในค าสัง่ และเผยแพร่
ให้บุคลากรของโรงงานควบคมุหรอือาคารควบคุม
ทราบอย่างทั่วถึง  
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1) และ (2)) 

   ก.6 
ก.7 

 

ข.1 
ข.4 

 



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

7.3 มีการด าเนินการตรวจติดตามฯ การด าเนินการจัด
การพลังงานตามข้อก าหนด ดังนี้ 
1) คณะท างานด้านการจดัการพลังงาน 
2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องต้น ในกรณีที่น าวิธีการจดัการพลังงาน 
มาใช้เป็นครั้งแรก 

3) การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งลงลายมือช่ือโดยเจ้าของโรงงาน
ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

4) การประเมินศักยภาพการอนรุักษ์พลังงาน 
5) การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและ

แผนการฝึกอบรม ตลอดจนกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

6) การด าเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลงังาน 

7) การตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงาน 
 
 
 

    ข.2  



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

 8) การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขข้อบกพร่อง
ของการจัดการพลังงาน 

โดยการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่  
ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร 
และจัดท าสรุปผลการตรวจตดิตาม พร้อมลง
ลายมือช่ือโดยประธานคณะผูต้รวจประเมินฯ  
ส่งให้คณะท างานด้านการจดัการพลังงานและ
เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม  
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (3) ข้อ 16 และข้อ 
17) 

      

7.4 อื่น ๆ (ระบุ)       

หมายเหตุ     1.  กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอยีดของหลกัฐานที่พบในหัวข้อนั้นๆ 
                2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

    3.  ในกรณีทีพ่บหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
                     หรือไม่ร้ายแรง   



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลงังาน 

8.1 มีการประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ข
ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลา 
ที่เหมาะสมอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง โดยน าผลสรุป
จากการตรวจติดตามการด าเนินการจัดการ 
พลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และแนวทาง
การปรับปรุงการด าเนินการจดัการพลังงานและ
รายงานให้เจ้าของโรงงานควบคมุหรืออาคาร
ควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมผีลการทบทวน
การด าเนินการจัดการพลังงานในแต่ละขั้นตอน
ตามที่กฎกระทรวงก าหนดว่ามีความเหมาะสม 
หรือควรปรบัปรุง หากเห็นควรปรบัปรุงให้ระบุ
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน  
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 

   ก.6 (1), (2) 
 

ข.2  

8.2 ในการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุม 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18) 

      



    

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………………..ผู้ช านาญการ 
      (………………………………………………….….) 
วันท่ี………………เดือน………………………………...พ.ศ……….… 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 

ลงช่ือ…………………………………………………..……………..ผู้ช่วยผู้ช านาญการ 
      (…………………………………………………….…………….) 
วันท่ี………………เดือน……………………………….………..พ.ศ……….……….. 
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ล าดับที ่ รายการตรวจประเมิน 

ผลการตรวจประเมิน ความสอดคล้อง 
ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ 

จัดการพลังงาน 
ชื่อรายละเอียดของ
หลักฐานที่ตรวจพบ 

ไม่มี/ 
ไม่พบ

หลักฐาน 

สอดคล้อง
กับ

ข้อก าหนด 

ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ประเภท
ร้ายแรง 

ประเภท 
ไม่ร้ายแรง 

8.3 เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ
น าผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ 
พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และในกรณีที่
ปรากฎข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน  
มีการด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว  
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 19) 

      

8.4 มีการเผยแพรผ่ลการประชุมและผลการทบทวน 
วิเคราะห์และแกไ้ขข้อบกพร่องของการจัดการ 
พลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง 
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 20) 

      

8.5 อื่น ๆ (ระบุ)       

 หมายเหตุ    1. กรณีที่พบหลักฐาน ใหร้ะบุรายละเอยีดของหลักฐานทีพ่บในหวัข้อนั้นๆ 
                2. ท าเครื่องหมาย  ในช่องหลักฐานว่าไม่ม/ีไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลกัฐานในหัวข้อนั้นๆ 

    3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลกัฐานสอดคล้องกับข้อก าหนดให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องสอดคล้องกับข้อก าหนด, ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรง 
                    หรือไม่ร้ายแรง   

 


