
ใบสมัครเขารวมโครงการสงเสริมการปรับปรุง

เสนอ

การไฟฟานครหลวง

สิงหาคม 2557

ชื่อศูนยการคา/หางสรรพสินคา  ……………………………………

ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร ปที่ 3

รูปภาพอาคาร 



1. ขอมูลทั่วไป

1.1 ชื่อนิติบุคคล

1.2 ชื่ออาคาร

1.3

เลขที่ .............. ถนน .................................. แขวง/ตําบล .............................................. เขต/อําเภอ ..................................

จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท .............................. โทรสาร .......................................

1.4 ผูกรอกขอมูล/ผูประสานงาน

ชื่อ-สกุล ..................................................................................... ตําแหนง ..................................................

E-mail ..................................................................................... มือถือ ..................................................

1.5 กรอบอาคารและระบบแสงสวาง

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4

1.6 การใชเครื่องจักร/อุปกรณไฟฟา/อุปกรณสํานักงานที่มีนัยสําคัญ 

ขนาด (kW) จํานวน (เครื่อง)

0 0

#DIV/0!

หมายเหตุ - % เปดใชงานโดยเฉลี่ย พิจารณาโดยเฉลี่ยระหวาง % ใชงานจากจํานวนเครื่องที่มีทั้งหมดคูณกับ % ชั่วโมงที่เปดใชงานทั้งป

            - หากมีหลายอาคารใหชี้แจงรายการเครื่องจักร/อุปกรณไฟฟา/อุปกรณสํานักงานที่มีนัยสําคัญแยกแตละอาคาร

            - หากมีจํานวนเครื่องจักรมากกวาในตารางสามารถแนบรายการเครื่องจักรได

% เปดใชงานโดยเฉลี่ย

#DIV/0!

10. ……….

รวม

รายการเครื่องจักร/อุปกรณไฟฟาที่ใชพลังงานไฟฟาอยางมีนัยสําคัญ

1. ลิฟท

2. บันไดเลื่อน

5. ……….

เฉลี่ย

3. ตูแช

4. ……….

6. ……….

8. ……….

9. ……….

7. ……….

ที่อยู

คา OTTV (W/m
2
) (ถามีขอมูล)

คา RTTV (W/m
2
) (ถามีขอมูล)

กําลังไฟฟาแสงสวางที่ติดตั้ง (W)



1.7 ระบบปรับอากาศ

ขนาด (Btu/h) จํานวน (เครื่อง)

หมายเหตุ  EER = COPx3.412 หรือ EER = 12/(kW/ton), COP = EER/3.412 หรือ COP = 12/(kW/ton)/3.412

การระบายความรอน ชนิด

 น้ํา  อากาศ  package split type   

 chiller  อืน่ๆ……… 

 น้ํา  อากาศ  package split type   

 chiller  อืน่ๆ……… 

 น้ํา  อากาศ  package split type   

 chiller  อืน่ๆ……… 

 น้ํา  อากาศ  package split type   

 chiller  อืน่ๆ……… 

 น้ํา  อากาศ  package split type   

 chiller  อืน่ๆ……… 

 น้ํา  อากาศ  package split type   

 chiller  อืน่ๆ……… 

 น้ํา  อากาศ  package split type   

 chiller  อืน่ๆ……… 



2. ลักษณะการใชงานพื้นที่แตละชั้น ป 2556-2557  (สามารถเพิ่มตารางไดตามความเหมาะสม)

เดือน…………...ถึง………………..(ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ระหวางปใหระบุพื้นที่ในแตละชวงเดือนและแยกตาราง)

ชม./วัน วัน/ป ชม./วัน วัน/ป ชม./วัน วัน/ป ชม./วัน วัน/ป

หมายเหตุ: ไมตองกรอกขอมูล หากในชั้นนั้นไมมีการใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมดังกลาว 

พื้นที่สวนกลาง

ขั้น 2 ขั้น 2

รานคา รานคา

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

รานคา รานคา

รานอาหาร รานอาหาร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน

โรงหนัง/โบวลิ่ง

พื้นที่ใชสอยปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พื้นที่ใชสอยไมปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมรวมพื้นที่จอดรถ)

พื้นที่ใชสอยปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พื้นที่ใชสอยไมปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมรวมพื้นที่จอดรถ)

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนกลาง

รานอาหาร รานอาหาร

ขั้น 1 ขั้น 1

โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

ป 2556

อาคาร 1 ....

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ

อาคาร 2 ....

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ

   พื้นที่    

(ตร.ม.)

เวลาทํางานของพื้นที่    พื้นที่  

(ตร.ม.)

เวลาทํางานของพื้นที่    พื้นที่    

(ตร.ม.)

เวลาทํางานของพื้นที่    พื้นที่  

(ตร.ม.)

เวลาทํางานของพื้นที่

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ขั้น 3

ขั้น...

ขั้น 3

ขั้น...

รานอาหาร รานอาหาร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

รานคา รานคา

รานอาหาร รานอาหาร

พื้นที่สวนกลาง

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

รานคา รานคา

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนกลาง

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall)

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนกลาง

โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน



2. ลักษณะการใชงานพื้นที่แตละชั้น ป 2556 - 2557 (สามารถเพิ่มตารางไดตามความเหมาะสม)

เดือน…………...ถึง………………..(ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ระหวางปใหระบุพื้นที่ในแตละชวงเดือนและแยกตาราง)

ชม./วัน วัน/ป ชม./วัน วัน/ป ชม./วัน วัน/ป ชม./วัน วัน/ป

หมายเหตุ: ไมตองกรอกขอมูล หากในชั้นนั้นไมมีการใชพื้นที่เพื่อกิจกรรมดังกลาว 

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนกลาง

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนกลาง

พื้นที่ใชสอยปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พื้นที่ใชสอยไมปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมรวมพื้นที่จอดรถ)

พื้นที่ใชสอยปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พื้นที่ใชสอยไมปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมรวมพื้นที่จอดรถ)

ขั้น 1

รานคา

ขั้น 1

รานคา

รานอาหาร

หองจัดนิทรรศการ (Hall) หองจัดนิทรรศการ (Hall)

รานอาหาร

ป 2557

อาคาร 1 ....

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ

อาคาร 2 ....

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ

   พื้นที่    

(ตร.ม.)

เวลาทํางานของพื้นที่    พื้นที่  

(ตร.ม.)

   พื้นที่ 

 (ตร.ม.)

เวลาทํางานของพื้นที่เวลาทํางานของพื้นที่    พื้นที่   

 (ตร.ม.)

เวลาทํางานของพื้นที่

โรงหนัง/โบวลิ่ง โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน สํานักงาน

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนกลาง

ขั้น 2

รานคา

ขั้น 2

รานคา

รานอาหาร รานอาหาร

โรงหนัง/โบวลิ่ง โรงหนัง/โบวลิ่ง

พื้นที่สวนกลาง พื้นที่สวนกลาง

โรงหนัง/โบวลิ่ง โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน สํานักงาน

สํานักงาน สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall) หองจัดนิทรรศการ(Hall)

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

หองจัดนิทรรศการ (Hall) หองจัดนิทรรศการ (Hall)

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ขั้น...

รานคา

ขั้น...

รานคา

รานอาหาร รานอาหาร

ขั้น 3

รานคา

ขั้น 3

รานคา

รานอาหาร รานอาหาร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

โรงหนัง/โบวลิ่ง โรงหนัง/โบวลิ่ง

สํานักงาน สํานักงาน

หองจัดนิทรรศการ (Hall) หองจัดนิทรรศการ (Hall)



3. รูปถายและภาพวาดกรอบอาคาร โดยระบุขนาดกวาง-ยาว-สูง ในหนวยเมตร ของอาคารที่สงเขาประกวด

(หากมีแบบแปลนหรือ drawing สามารถแนบมาเพิ่มเติม)

อาคาร ................................................... จํานวนชั้น .........................





5. แผนผังแสดงมิเตอรของอาคาร โดยใหแสดงแผนผังของทุกอาคารที่สงเขาประกวด พรอมทั้ง ระบุหมายเลขมิเตอรดวย 

สํานักงาน ส่วนกลาง ผู้เช่า ร้านค้า…..

สัญลักษณมิเตอร

หมายเหตุ- 1.ในกรณีที่มีอาคารประเภทอื่นดวยที่ไมใชศูนยการคา ตองหักเครื่องวัดยอยของอาคารประเภทนั้นออก

2.ไมจําเปนตองแสดงมิเตอรยอยของผูเชาในศูนยการคา ยกเวนเครื่องวัดนั้นจายใหกับพื้นที่อื่นที่ไมไดเขาประกวด

การไฟฟานครหลวง 



4. การใชพลังงานของอาคารที่สงประกวด ป 2556 - 2557 (แยกกรอกขอมูลออกตามหมายเลขเครื่องวัด)

อาคาร……..

เชื้อเพลิงที่ 1 (ระบ)ุ ____________ เชื้อเพลิงที่ 2 (ระบ)ุ ____________

ปริมาณ (ระบุหนวย)___________ ปริมาณ (ระบุหนวย)___________

ม.ค.-56

ก.พ.-56

มี.ค.-56

เม.ย.-56

พ.ค.-56

มิ.ย.-56

ก.ค.-56

ส.ค.-56

ก.ย.-56

ต.ค.-56

พ.ย.-56

ธ.ค.-56

รวม -                         -                         -                                      -                                         

เฉลี่ย #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ม.ค.-57

ก.พ.-57

มี.ค.-57

เม.ย.-57

พ.ค.-57

มิ.ย.-57

ก.ค.-57

ส.ค.-57

ก.ย.-57

ต.ค.-57

พ.ย.-57

ธ.ค.-57

รวม -                         -                         -                                      -                                         

เฉลี่ย #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมายเหต:ุ ในกรณีมีหลายอาคาร ใหแสดงคาการใชพลังงานของอาคารที่จะสงเขาประกวด ของทุกอาคารทั้ง 2 ป โดยสามารถเพิ่มตารางไดตามความเหมาะสม

               

เดือน-ป พลังงานไฟฟา (kWh) คาไฟฟา (บาท)

หมายเลขเครื่องวัด.....................



6. แผนการอนุรักษพลังงานและแผนกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานของป 2558

kWh/ป บาท/ป

-                       -                      -                         

ขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดเปนความจริง  และทางอาคารมีความตั้งใจที่จะเขารับการคัดเลือกเปนอาคารประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง กฟน. กับโครงการสงเสริมการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารโดย กฟน. และยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการฯ เปนที่สิ้นสุด

ลงชื่อ  .................................................................

         (                                             )

ตําแหนง ..............................................................

วันที่     .................................................................

รวม

ลําดับที่
ผลประหยัด

มาตรการ/กิจกรรมอนุรักษพลังงานและการประชาสัมพันธ ระบบ ระยะเวลาดําเนินการ เงินลงทุน (บาท)
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