แนวทางการดาเนินการในการปรับเปลี่ยนการรับรองระบบการจัดการพลังงาน
สู่มาตรฐาน ISO 50001:2018
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
1. การให้การรับรองหลังจากประกาศใช้มาตรฐาน ISO 50001:2018
1.1 กำหนดเริ่มประกำศใช้มำตรฐำนใหม่
มำตรฐำน ISO 50001:2018 เริ่มประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561
1.2 วันสิ้นสุดกำรให้กำรรับรองมำตรฐำน มอก. 50001-2555 (ISO 50001:2011)
3 ปี นับจำกวันที่ ISO ประกำศใช้มำตรฐำน ISO 50001:2018 คือ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
1.3 กำรให้กำรรับรองตำมมำตรฐำน มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011)
สถำบั น ฯ ยั งให้ ก ำรรั บ รองตำมมำตรฐำน มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) ถึ งวัน ที่ 20 กุ มภาพั น ธ์
2563 โดยใบรับ รองที่ออกให้ ตำมมำตรฐำน มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) ระหว่ำงนี้ทุกฉบับจะมี
อำยุสิ้นสุดในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สถำบันฯ จะยุติกำรตรวจประเมิน รวมทั้งกำรตรวจประเมินเพื่อ
กำรรับ รอง กำรตรวจติดตำมผลกำรรักษำระบบ และกำรตรวจประเมินเพื่อกำรรับรองใหม่ ตำมมำตรฐำน
มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (18 เดือน นับจำกวันที่ประกำศใช้
มำตรฐำน ISO 50001:2018) (ซึ่งเป็นไปตำมมติกำรประชุมขององค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรรับรอง
ระบบงำน (IAF : International Accreditation Forum, Inc.), IAF Resolution 2017-14 – Transitional
Arrangements for the revision of ISO 50001:2011)
1.4 กำรให้กำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO 50001:2018
1.4.1 สถำบันฯ ให้บริกำรรับรองระบบกำรจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำน ISO 50001:2018 แก่ลูกค้ำที่จัดทำ
ระบบกำรจัดกำรพลังงำนตำมมำตรฐำนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้สถำบันฯ
จะระบุมำตรฐำน ISO 50001:2018 เป็นเกณฑ์กำรตรวจประเมิน และกำรอ้ำงอิงมำตรฐำนกำรรับรอง
ในใบรับรอง
1.4.2 ส ำหรั บ ลู ก ค้ ำ ที่ ไ ด้ ยื่ น ขอรั บ กำรรั บ รองและได้ รั บ กำรตรวจประเมิ น ขั้ น ตอนที่ 1 ตำมมำตรฐำน
มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) แล้ว แต่มีควำมประสงค์จะขอรับกำรรับรองตำมมำตรฐำน
ISO 50001:2018 ให้แจ้งควำมจำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อสถำบันฯ โดยสถำบันฯ อำจดำเนินกำร
ประเมินเอกสำรตำมมำตรฐำน ISO 50001:2018 หรือดำเนินกำรตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1 ณ สถำน
ประกอบกำรของลูกค้ำใหม่ (สถำบันฯ จะมีกำรพิจำรณำเป็นกรณีๆ ไป)
1.4.3 สำหรับลู กค้ำที่เคยได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) แล้ว และ
ใบรับรองหมดอำยุไม่เกิน 6 เดือน มีควำมประสงค์จะขอรับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO 50001:2018
สถำบั น ฯ อำจด ำเนิ น กำรประเมิ น เอกสำรตำมมำตรฐำน ISO 50001:2018 หรือ ด ำเนิ น กำรตรวจ
ประเมินขั้นตอนที่ 1 ณ สถำนประกอบกำรของลูกค้ำใหม่ (สถำบันฯ จะมีกำรพิจำรณำเป็นกรณีๆ ไป)
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2. แนวทางสาหรับลูกค้าที่ได้รับการรับรอง มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) แล้ว
2.1 การตรวจติดตามผล (Surveillance) หลังการประกาศใช้มาตรฐาน ISO 50001:2018
สถำบันฯ จะดำเนินกำรตรวจติดตำมผลกำรรักษำระบบตำมมำตรฐำน ISO 50001:2018 เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งหำกพบข้อบกพร่อง (Nonconformity-NC) ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ตำมมำตรฐำนใหม่ สถำบันฯ จะพิจำรณำดำเนินกำรดังนี้
การตรวจติดตามผล
ระดับการตัดสิน
พร้อมกับการตรวจประเมินส่วนที่
ข้อบกพร่อง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
(Nonconformityหมายเหตุ
ตามมาตรฐาน ISO 50001:2018
NC)
การตรวจติดตามผลครั้งที่ 1
 ตรวจพบ NC ในส่ ว นที่ เ ปลี่ ย นแปลง Observation - NC ที่ พ บ อำจเป็ น ได้ ทั้ ง Minor NC และ/
หรือ Major NC
เพิ่มเติมตำมมำตรฐำนใหม่
- ข้อบกพร่องดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำง
ร้ ำ ยแรงต่ อ กำรรั บ รอง จนกว่ ำ จะสิ้ น สุ ด
ช่วงเวลำกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนกำรรับรอง
การตรวจติดตามผลครั้งที่ 2
- NC ที่ พ บ อำจเป็ น ได้ ทั้ ง Minor NC และ/
Minor NC
 ตรวจพบว่ำ Observation ที่พบจำกกำร
หรือ Major NC
ตรวจติ ดตำมผลครั้ งที่ 1 ตำมมำตรฐำน
- ข้อบกพร่องดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำง
ใหม่ ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข
ร้ ำ ยแรงต่ อ กำรรั บ รอง จนกว่ ำ จะสิ้ นสุ ด
 ตรวจพบ NC ในส่ ว นที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ช่วงเวลำกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนกำรรับรอง
เพิ่มเติมตำมมำตรฐำนใหม่
การตรวจติดตามผลครั้งที่ 3
- NC ที่ พ บ อำจเป็ น ได้ ทั้ ง Minor NC และ/
Minor NC
 ตรวจพบว่ำ Observation ที่พบจำกกำร
หรือ Major NC
ตรวจติ ดตำมผลครั้ งที่ 2 ตำมมำตรฐำน
- ข้อบกพร่องดังกล่ำว จะไม่มีผลกระทบอย่ำง
ใหม่ ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข
ร้ ำ ยแรงต่ อ กำรรั บ รอง จนกว่ ำ จะสิ้ น สุ ด
 ตรวจพบ NC ในส่ ว นที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ช่วงเวลำกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนกำรรับรอง
เพิ่มเติมตำมมำตรฐำนใหม่
2.2 การตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Reassessment)
สถำบั น ฯ จะตรวจประเมิน เพื่อกำรรับ รองใหม่ และออกใบรับรองตำมมำตรฐำน มอก.50001-2555 (ISO
50001:2011) ตำมเงื่อนไขเวลำในข้อ 1.3 สำหรับลูกค้ำที่ยังมีควำมประสงค์จะขอให้ตรวจประเมินเพื่อกำร
รับรองใหม่ตำมมำตรฐำน มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011)
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ในกรณีที่ลูกค้ำได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน มอก. 50001-2555 (ISO 50001:2011) ประสงค์จะขอรับกำร
รั บ รองตำมมำตรฐำน ISO 50001:2018 สำมำรถยื่ น ค ำขอใหม่ ต่ อ สถำบั น ฯ ในกรณี 1) โดยไม่ ต้ อ งช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นคำขอใหม่แต่อย่ำงใด หรือแจ้งควำมประสงค์ต่อสถำบันฯ ในกรณี 2) ดังต่อไปนี้
1) ใบรับรองฉบับใหม่มีอำยุกำรรับรอง 3 ปี นับจำกวันที่ได้รับอนุมัติให้กำรรับรองตำมมำตรฐำนใหม่
กำรตรวจประเมินจะตรวจประเมินทุกข้อกำหนดของมำตรฐำนใหม่ และอำจลดระยะเวลำในกำรตรวจ
ประเมินได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของระยะเวลำในกำรตรวจประเมินปกติตำมที่สถำบันฯ กำหนด โดยสถำบันฯ
จะพิจำรณำค่ำธรรมเนียมใบรับรองตำมอัตรำส่วน (จำนวนปี) ที่เพิ่มจำกระยะเวลำที่ได้รับกำรรับรองเดิม
2) ใบรั บ รองฉบั บ ใหม่ อ อกให้ ณ วัน ที่ ได้ รับ กำรอนุ มั ติ ก ำรรับ รองตำมมำตรฐำนใหม่ โดยมี อ ำยุ เท่ ำกั บ
ระยะเวลำที่เหลืออยู่ของใบรับรองฉบับเดิม
สถำบันฯ จะพิจำรณำเก็บค่ำธรรมเนียมใบรับรองตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรแก้ไข/ปรับเปลี่ยนใบรับรอง
โดยกำหนดแนวทำงกำรตรวจประเมินดังนี้
กรณี
ข้อกำหนดที่ตรวจประเมิน
1. ผู้ที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน
- ตรวจป ระเมิ น ตำม ข้ อ ก ำห น ดของม ำตรฐำน ISO
มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) ยั งไม่ 50001:2018 ที่ แ ตกต่ ำ ง/เพิ่ ม เติ ม จำกข้ อ ก ำหนดของ
ถึ ง รอบหรื อ ยั ง ไม่ เ คยรั บ กำรตรวจติ ด ตำม มำตรฐำนเดิม
ผลกำรรักษำระบบ
- สุ่ม ตรวจประเมินเพิ่ มเติมตำมหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขใน
กำรตรวจติดตำมผลกำรรักษำระบบของสถำบันฯ
2. ผู้ที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน
- ตรวจป ระเมิ น ตำม ข้ อ ก ำห น ดของม ำตรฐำน ISO
มอก.50001-2555 (ISO 50001:2011) ได้ รั บ 50001:2018 ที่ แ ตกต่ ำ ง/เพิ่ ม เติ ม จำกข้ อ ก ำหนดของ
กำรตรวจติดตำมผลกำรรักษำระบบแล้ว
มำตรฐำนเดิม
- สุ่ม ตรวจประเมินเพิ่ มเติมตำมหลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขใน
กำรตรวจติ ด ตำมผลกำรรัก ษำระบบของสถำบั น ฯ โดย
พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจติดตำมผลกำรรักษำระบบครั้งที่
ผ่ำนมำประกอบ
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ISO 50001:2018 and ISO 50001:2011
Correlation Matrix
Clause
number
1
2
3
4
4.1

4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7

ISO 50001:2018
Clause title
Introduction
Scope
Normative references
Terms and definitions
Context of the organization
Understanding the organization and its
context
Understanding the needs and
expectations of interested parties
Determining the scope of the energy
management system
Energy management system
Leadership
Leadership and commitment

Energy policy
Organizational roles, responsibilities
and authorities
Planning
Actions to address risks and
opportunities
Objectives, energy targets and planning
to achieve them
Energy review
Energy performance indicators
Energy baseline
Planning for collection of energy data
Support

Clause
number
1
2
3
New
New
4
4.4.2

ISO 50001:2011
Clause title
Introduction
Scope
Normative references
Terms and definitions

4.1
4.2.1
4.1

Energy management system requirements
Legal requirements and other requirements
General requirements
Top management
General requirements

4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.2.2

Management responsibility
Top management
Management representative
Energy policy
Management representative

4.4
4.4.1

Energy planning
General

4.4.6

Energy objectives, energy targets and
energy management action plans
Energy review
Energy performance indicators
Energy baseline
Monitoring, measurement and analysis
Implementation and operation

4.4.3
4.4.5
4.4.4
4.6.1
4.5
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ISO 50001:2018
Clause title

Clause
number
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Resources
Competence
Awareness
Communication
Documented information

7.5.1
7.5.2
7.5.3
8
8.1
8.2
8.3

General
Creating and updating
Control of documented information
Operation
Operational planning and control
Design
Procurement

9
9.1

9.2
9.3
10
10.1

Performance evaluation
Monitoring, measurement, analysis and
evaluation of energy performance and
the EnMS
General
Evaluation of compliance with legal
requirements and other requirements
Internal audit
Management review
Improvement
Nonconformity and corrective action

4.6.3
4.7
New
4.6.4

10.2

Continual improvement

New

9.1.1
9.1.2

Clause
number
4.2.1
4.5.2
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6.5
4.5.4
4.5.4
4.5.4
4.5
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6
4.6.1

4.6.1
4.6.2

ISO 50001:2011
Clause title
Top management
Competence, training and awareness
Competence, training and awareness
Communication
Documentation
Control of records
Documentation
Documentation
Documentation
Implementation and operation
Operational control
Design
Procurement of energy services, products,
equipment and energy
Checking
Monitoring, measurement and analysis

Monitoring, measurement and analysis
Evaluation of compliance with legal
requirements and other requirements
Internal audit of the EnMS
Management review
Nonconformities, correction, corrective
action and preventive action
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