โครงการมาตรฐานการจัดทาระบบการจัดการพลังงานสาหรับอุตสาหกรรมการจัด
ประชุมการแสดงสินค้า และนิทรรศการ (ISO 50001)
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น วิ ก ฤติพ ลั ง งานเป็ น ปั ญ หาของนานาประเทศที่ ต้ องด าเนิ น การแก้ ไขบรรเทาโดยเร็ ว
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization:
ISO) จึงได้จัดทาร่างมาตรฐาน ISO 50001 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพลังงานสาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมธุรกิจการค้าและองค์กรต่างๆ สาหรับระบบเอกสารก็เป็นเช่นเดียวกับระบบมาตรฐานการ
บริหารจัดการ ISO ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากันได้กับระบบ ISO 9001 และ ISO 14001
มาตรฐาน ISO 50001 ถือเป็นทางเลื อกใหม่ของการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะส่ งผลต่อการ
ดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ จะเห็นว่าสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศไทยนั้นสูงขึ้น
เรื่อยๆ ในทุกภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไมซ์ที่แม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้
ให้กับประเทศก็ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีตัวเลขการใช้พลังงานของประเทศในปริมาณที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ เลย ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงของการใช้พลังงานอย่างขาดประสิทธิภาพคือ การขาดกล
ยุทธ์ในการจัดการพลังงาน และขาดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
มาตรฐาน ISO 50001 ระบุข้อกาหนดสาหรับองค์กรในการจัดทา เพื่อนาไปปฏิบัติและปรับปรุง
ระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งองค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานได้
อย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดการพลังงานดังกล่าวครอบคลุมการจัดหาพลังงาน การตรวจวัด ประสิทธิภาพ
และสมรรถนะการจ่ายพลังงาน วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การทาระบบวัดประสิทธิภาพ
พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร การรายงานผลการใช้พลังงาน ตลอดจนการจัดซื้อและการออกแบบวิธี
ปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ รวมถึงระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. ให้องค์กรมีการดาเนินการด้านการจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรม นาไปปฏิบัติได้จริง ให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ให้องค์กรปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุ้มค่าการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
3. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
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4. ให้องค์กรควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับเกณฑ์มาตรฐานอื่น (Benchmarking) การวัด การจัดทาระบบ
เอกสารและการรายงานผลการปรับปรุงด้านการพลังงานและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลด
การปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดาเนินการ
ระบบการจัดการพลังงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ผู้ประกอบการไมซ์ที่มีศักยภาพในการรับรองมาตรฐาน
จุดเด่นของโครงการ
“ลดการใช้พลังงานและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเป็นรูปธรรม”
แนวทางการดาเนินงาน
สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการในในอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ ห้ รั บ มาตรฐานการจั ด ท าระบบการจั ด
การพลังงานสาหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุมการแสดงสินค้า และนิทรรศการ (ISO 50001)
พื้นที่โครงการ
ทั่วประเทศ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. การส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ไทยให้ดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 50001 จะส่งผลให้
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีความโดดเด่น และแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในตลาดอย่างชัดเจน และเป็น
รูปธรรม
2. มาตรฐาน ISO 50001 เป็นมาตรฐานใหม่ที่มุ่งเน้นการจัดการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลก และตื่นตัวอย่างมากในสหรัฐอเมริกา
3. นอกจากต่างประเทศจะตื่นตัวและให้ความสาคัญกับมาตรฐาน ISO 50001 แล้วในประเทศ
ไทยก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ ดูได้จากการที่กระทรวงพลังงานมีการเตรียมการออกกฎหมายที่สอดคล้อง
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กับ ISO 50001 สาหรับอาคารสูงทั้งหมด ซึ่งในจุดนี้ผู้ประกอบการที่ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า
จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนในการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
4. การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 จะช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานลงไปได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์กรในการใช้พลังงานด้วย
5. การที่สถานที่รองรับการจัดงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 จะส่งผลให้ภาพความ
มุ่งมั่นในการดาเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานของผู้ให้บริการชัดเจนขึ้น และเป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสาคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
6. ที่สาคัญภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมในการรองรับการจัดงาน
แบบสีเขียวก็จะมีความชัดเจน
ขั้นตอนการดาเนินงานในโครงการ
(ระยะเวลาในการให้คาปรึกษาขึ้นกับข้อตกลงและความพร้อมระหว่างทีมที่ปรึกษาและองค์กรที่
เข้าร่วมโครงการ)
ระยะที่1 – เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ
– ฝึกอบรมเบื้องต้น
– ทบทวนสถานะเบื้องต้น
– อบรมการจัดทาเอกสารฯ
ระยะที่2 – วางแผนและนาไปปฏิบัติ
– ฝึกอบรม การชี้บ่งและประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยงฯ
– ที่ปรึกษาเข้าตรวจเยี่ยมองค์กรเพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
ระยะที่3 – ตรวจสอบและแก้ไข
– ฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน
– ที่ปรึกษาเข้าตรวจเยี่ยมองค์กร เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
– ที่ปรึกษาตรวจประเมินเบื้องต้น
ระยะที่4 – ยื่นขอรับการรับรอง
– สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เข้าตรวจประเมิน
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คุณสมบัติและข้อกาหนดของผู้ขอรับการการสนับสนุนด้านงบประมาณสาหรับมาตรฐาน “การจัดทา
ระบบการจัดการพลังงานสาหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุมการแสดงสินค้า และนิทรรศการ (ISO
50001)”
1. เป็นสมาชิกของสมาคมดังต่อไปนี้
1.1 สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย)
1.2 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
2. ดาเนิ น การให้ ได้รั บ การรับรองมาตรฐาน“การจัดทาระบบการจั ดการพลั งงานส าหรั บ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมการแสดงสินค้า และนิทรรศการ (ISO 50001)”ภายในหนึ่งปีหลังจากที่ลงนาม
เข้าร่วมโครงการ
3. องค์กรที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านกระบวนการทั้ง 4 ระยะของการดาเนินงานทั้งโครงการทีมที่
ปรึ ก ษาจะติ ด ต่ อ และเจรจาโดยตรงกั บ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ เข้ า ร่ ว มโครงการถึ ง ข้ อ ตกลงและ
กระบวนการทางานต่างๆ
4. เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ไขจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ถ้ามี)
5. เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตามผล (Surveillance) หลังจากที่ได้ใบรับรองแล้ว
6. องค์ ก รที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจะต้ อ งช าระค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษ าและน า
ใบเสร็จรับเงินที่ชาระค่าที่ปรึกษามาขอรับการสนับสนุนจาก สสปน.
7. จานวนเงินที่ สสปน.สนับสนุนนั้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานทั้ง 4 ระยะ ต่อหนึ่งองค์กร
8. องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งใบตอบรับพร้อมทั้งจดหมายขอรับการสนับสนุนมายัง
สสปน.ตามวันและเวลาที่สสปน.กาหนด
--------------------------------------------------
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แบบตอบรับ
การเข้าร่วมโครงการมาตรฐานการจัดทาระบบการจัดการพลังงานสาหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม
การแสดงสินค้า และนิทรรศการ (ISO 50001)

1. ข้อมูลขององค์กร
1.1 ชื่อองค์กร……………………………………………………………………………………
1.2 จานวนพนักงาน……………คน ทุนจดทะเบียน………………………….ล้านบาท
1.3 สถานที่ตั้งที่จะทาระบบ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์……………………………………… โทรสาร…………………………………..........
2. องค์กรที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
2.1 ผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรอง
ลายมือชื่อ
……………………………………………………….
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
(………………………………………………...……)
ตาแหน่ง
……………………………………………………….
วัน/เดือน/ปี
……………………………………………………….
2.2 ผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
………………………………………………...…….
ตาแหน่ง
……………………………………………………….
โทรศัพท์: ………………………………………… มือถือ: ………………………..………
E-mail: ……………………………………………………………………………………..
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ที่ E-mail: ammara_s@tceb.or.th
หรือแฟกซ์หมายเลข: 0-2658-1412 ถึง คุณอมรา ศรีงาม
โทรศัพท์: 0-2694-6000 ต่อ 3014
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