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ข้ อมูลเกี่ยวกับการรั บรองระบบการจัดการพลังงาน
Energy Management System Certification Information
1. องค์กรได้ ดาเนินกิจกรรมตรวจติดตามภายในและการทบทวนของฝ่ ายบริ หารแล้ ว ใช่หรื อไม่
Does the organization perform the internal audit and management review?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
2. องค์กรได้ นาระบบที่ขอรับการรับรองไปปฏิบตั ิ ตังแต่
้
The organization has implemented the applied system (s) since
องค์กรได้ รับการรับรองระบบใดๆ จากหน่วยงานอื่นแล้ วใช่หรื อไม่
Does the organization hold any system certification by other certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน ขอบข่ายที่ได้ รับ และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard, scopes and name of certification body

กรณีโอนจากหน่วยรับรองอื่น โปรดแนบสาเนาใบรับรอง : In case of transfer certification, please attach a copy of the certificate
3. องค์กรได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานอื่นแล้ วใช่หรื อไม่
Does the organization hold any products certification by other certification body?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
ถ้ าใช่ โปรดระบุมาตรฐาน และหน่วยรับรอง : If yes, please specify standard and name of certification body

4. มีกระบวนการใดที่องค์กรใช้ ผ้ รู ับเหมาช่วงปฏิบตั งิ านแทนหรื อไม่ : Is there any process carried out by subcontractor ?
 มี : Yes
 ไม่มี : No
ถ้ ามี โปรดระบุรายละเอียด : If yes, please describe.

5. องค์กรมีการใช้ บริ ษัทที่ปรึกษาหรื อไม่
Does the organization use the consulting company ?
 มี : Yes
 ไม่มี : No
ถ้ ามี โปรดระบุชื่อบริ ษัทที่ปรึกษา และชื่อผู้ให้ คาปรึกษา : If yes, please provide consultant company and consultancy name.
6. องค์กรเป็ นโรงงานควบคุมหรื ออาคารควบคุมตาม พรบ. ส่งเสริ มและอนุรักษ์พลังงาน 2535 หรื อไม่
Does the organization shall be recognized as designated factory or designated buildings according to The energy conservation
promotion act B.E. 2553 ?
 ใช่ : Yes
 ไม่ใช่ : No
โปรดระบุปริ มาณพลังงานไฟฟ้า และ/หรื อ พลังงานความร้ อนที่ใช้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
Please identify electrical energy and/or heat energy consumption since the 1 st day of January to the 31st day of December.
พลังงานไฟฟ้า (Electricity energy)
kW. พลังงานความร้ อน (Heat energy)
MJ.
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7. โปรดระบุข้อมูลด้ านพลังงานที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร
Please identify energy information as organization has related.
ขนาดของมิเตอร์ วดั พลังงานไฟฟ้าที่ตดิ ตัง้ (Electricity meter capacity)
ขนาดของหม้ อแปลงรวมทังหมดที
้
่มีการติดตัง้ (Total transformers capacity)
พลังงานความร้ อนรวม (Total heat energy)
แหล่งพลังงานที่ใช้ (Energy usage)


ไฟฟ้า : Electricity
แหล่งที่มา : Source



เชื ้อเพลิง : Fuel
ชนิดของเชื ้อเพลิง(Type of fuel)
ปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี (Unit/year)
Unit/year
แหล่งที่มา : Source



เชื ้อเพลิง : Fuel
ชนิดของเชื ้อเพลิง(Type of fuel)
ปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี (Unit/year)
Unit/year
แหล่งที่มา : Source
ไอน ้า : Steam
ปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี (Unit/year)
แหล่งที่มา : Source

ปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี (Usage/year)



พลังงานทดแทน : Renewable energy
ปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี (Unit/year)
แหล่งที่มา : Source

ชนิด (Type)
unit/year



พลังงานทดแทน : Renewable energy
ปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี (Unit/year)
แหล่งที่มา : Source

ชนิด (Type)
unit/year



พลังงานอื่นๆ : Other energy
ปริ มาณการใช้ ตอ่ ปี (Unit/year)
แหล่งที่มา : Source

kW.
KVA
MJ
kW/year

ton/year

ชนิด (Type )
Unit/year

กรุ ณาแนบเอกสารประกอบคาขอรั บการรับรอง ดังนี ้ : Please attaches these specified documents for consideration
1. แผนที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ และสถานประกอบการอื่นๆ ที่ขอรับการรับรอง : Head office and other locations maps
2. สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
A copy of affidavit of partnership and company registry office not exceeding 6 months
3. สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ : A copy of factory operating license
4. แผนภูมิแสดงกรรมวิธีการผลิต/การบริการโดยสังเขป : Brief of production/service processes chart
5. คูม่ ือระบบและคูม่ ือขันตอนการด
้
าเนินงาน ที่ขอรับการรับรอง : System manual and Procedure manual
6. ผังโครงสร้ างองค์กร : Organization chart
7. แผนภูมิการใช้ พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิตหรือบริการโดยสังเขป : Brief of identify energy usages in production/service processes chart
หมายเหตุ หากเอกสารรายการใด มีอยูใ่ นคูม่ ือระบบการจัดการพลังงานแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสารเพิ่มเติม
Remark
If any documents are already attached in the energy management system manual, it is not necessary to attach
FP-021-10 Iss.0 Rev.0 26/10/62 ฝร.

2/2

