
ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการ

เสนอ

การไฟฟ้านครหลวง

วันที่.....เดอืน........2559

ชื่อศูนยก์ารค้า/ห้างสรรพสินค้า  ……………………………………

ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในอาคาร ปทีี ่5

รูปภาพอาคาร



1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อนิติบุคคล

1.2 ชื่ออาคาร

1.3

เลขที่ .............. ถนน .................................. แขวง/ต ำบล .............................................. เขต/อ ำเภอ ..................................

จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ .............................. โทรสำร .......................................

1.4 ผู้กรอกข้อมูล/ผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล ..................................................................................... ต ำแหน่ง ..................................................

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

1.5 กรอบอาคารและระบบแสงสว่าง (ถ้ามีข้อมูล)

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4

1.6 การใช้เครื่องจักร/อุปกรณไ์ฟฟ้า/อุปกรณส์ านักงานที่มีนัยส าคัญ 

ขนาด (kW) จ านวน (เครื่อง)

1.7 จ านวนผู้ใช้บริการ คน/ปี

ชั่วโมงเปิดใช้งาน ต่อ ปี

10. ……….

รายการเครื่องจักร/อุปกรณไ์ฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ

1. ลิฟท์

2. บันไดเล่ือน

5. ……….

3. ตู้แช่

4. ……….

6. ……….

8. ……….

9. ……….

7. ……….

ที่อยู่

ค่ำ OTTV (W/m2) (ถ้ำมีข้อมูล)

ค่ำ RTTV (W/m2) (ถ้ำมีข้อมูล)

ก ำลังไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ติดต้ัง (W)



1.8 ระบบปรับอากาศ

ขนาด (Btu/h) จ านวน (เครื่อง)

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

การระบายความร้อน ชนิด

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………



2. ลกัษณะการใช้งานพ้ืนที่แตล่ะชั้น ปี 2558-2559  (สามารถเพ่ิมตารางไดต้ามความเหมาะสม)

เดอืน…………...ถึง………………..(ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ระหวา่งปีให้ระบุพ้ืนที่ในแตล่ะช่วงเดอืนและแยกตาราง)

ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี

หมายเหตุ: ไม่ตอ้งกรอกข้อมูล หากในชั้นน้ันไม่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมดงักลา่ว 

พื้นที่ส่วนกลำง

ขัน้ 2 ขัน้ 2

ร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำ

อืน่ๆ ...(ระบ)ุ.. อืน่ๆ ...(ระบ)ุ..

ร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร

อืน่ๆ ...(ระบ)ุ.. อืน่ๆ ...(ระบ)ุ..

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

ส ำนกังำน

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

พ้ืนที่ใชส้อยปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พ้ืนที่ใชส้อยไมป่รับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมร่วมพ้ืนที่จอดรถ)

พ้ืนที่ใชส้อยปรับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พ้ืนที่ใชส้อยไมป่รับอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมร่วมพ้ืนที่จอดรถ)

พื้นที่ส่วนกลำง พื้นที่ส่วนกลำง

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร

ขัน้ 1 ขัน้ 1

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

ส ำนกังำน

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

ส ำนกังำน

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

ปี 2558

อาคาร 1 ....

พ้ืนทีป่รับอากาศ พ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ

อาคาร 2 ....

พ้ืนทีป่รับอากาศ พ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ

   พ้ืนที ่   

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที ่ 

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที ่   

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที ่ 

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่

อืน่ๆ ...(ระบ)ุ.. อืน่ๆ ...(ระบ)ุ..

ขัน้ 3

ขัน้...

ขัน้ 3

ขัน้...

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร

อืน่ๆ ...(ระบ)ุ.. อืน่ๆ ...(ระบ)ุ..

ร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร

พื้นที่ส่วนกลำง

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

ส ำนกังำน

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

ส ำนกังำน

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

ส ำนกังำน

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

ร้ำนค้ำ ร้ำนค้ำ

พื้นที่ส่วนกลำง พื้นที่ส่วนกลำง

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

ส ำนกังำน

หอ้งจัดนทิรรศกำร (Hall)

พื้นที่ส่วนกลำง พื้นที่ส่วนกลำง

โรงหนงั/โบวล่ิ์ง

ส ำนกังำน



2. ลกัษณะการใช้งานพ้ืนที่แตล่ะชั้น ปี 2558 - 2559 (สามารถเพ่ิมตารางไดต้ามความเหมาะสม)

เดอืน…………...ถึง………………..(ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ระหวา่งปีให้ระบุพ้ืนที่ในแตล่ะช่วงเดอืนและแยกตาราง)

ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี

หมายเหตุ: ไม่ตอ้งกรอกข้อมูล หากในชั้นน้ันไม่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมดงักลา่ว 

พื้นท่ีส่วนกลำง พื้นที่ส่วนกลำง

พื้นท่ีส่วนกลำง พื้นที่ส่วนกลำง

พ้ืนที่ใชส้อยปรบัอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พ้ืนที่ใชส้อยไมป่รบัอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมร่วมพ้ืนที่จอดรถ)

พ้ืนที่ใชส้อยปรบัอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.

พ้ืนที่ใชส้อยไมป่รบัอากาศทั้งหมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมร่วมพ้ืนที่จอดรถ)

ขั้น 1

ร้ำนค้ำ

ขั้น 1

ร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร

หอ้งจัดนิทรรศกำร (Hall) หอ้งจัดนิทรรศกำร (Hall)

ร้ำนอำหำร

ป ี2559

อาคาร 1 ....

พ้ืนที่ปรบัอากาศ พ้ืนที่ไม่ปรบัอากาศ

อาคาร 2 ....

พ้ืนที่ปรบัอากาศ พ้ืนที่ไม่ปรบัอากาศ

   พ้ืนที่    

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่  

(ตร.ม.)

   พ้ืนที่ 

 (ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่   

 (ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่

โรงหนัง/โบว์ล่ิง โรงหนัง/โบว์ล่ิง

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

อื่นๆ ...(ระบ)ุ.. อื่นๆ ...(ระบ)ุ..

พื้นท่ีส่วนกลำง พื้นที่ส่วนกลำง

ขั้น 2

ร้ำนค้ำ

ขั้น 2

ร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร

โรงหนัง/โบว์ล่ิง โรงหนัง/โบว์ล่ิง

พื้นท่ีส่วนกลำง พื้นที่ส่วนกลำง

โรงหนัง/โบว์ล่ิง โรงหนัง/โบว์ล่ิง

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

หอ้งจัดนิทรรศกำร (Hall) หอ้งจัดนิทรรศกำร(Hall)

อื่นๆ ...(ระบ)ุ.. อื่นๆ ...(ระบ)ุ..

หอ้งจัดนิทรรศกำร (Hall) หอ้งจัดนิทรรศกำร (Hall)

อื่นๆ ...(ระบ)ุ.. อื่นๆ ...(ระบ)ุ..

ขั้น...

ร้ำนค้ำ

ขั้น...

ร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร

ขั้น 3

ร้ำนค้ำ

ขั้น 3

ร้ำนค้ำ

ร้ำนอำหำร ร้ำนอำหำร

อื่นๆ ...(ระบ)ุ.. อื่นๆ ...(ระบ)ุ..

โรงหนัง/โบว์ล่ิง โรงหนัง/โบว์ล่ิง

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

หอ้งจัดนิทรรศกำร (Hall) หอ้งจัดนิทรรศกำร (Hall)



3. รปูถ่ายและ/หรอืภาพวาดกรอบอาคาร  ของอำคำรที่ส่งเข้าประกวด

อำคำร ................................................... จ ำนวนชั้น .........................



อำคำร ................................................... จ ำนวนชั้น .........................



4. แผนผังแสดงมิเตอรข์องอาคาร โดยใหแ้สดงแผนผังของทกุอาคารที่ส่งเข้าประกวด พรอ้มทั้ง ระบหุมายเลขมิเตอรด์้วย 

ส ำนักงำน สว่นกลำง ผูเ้ชำ่ รำ้นคำ้…..

สัญลักษณม์ิเตอร์

หมายเหตุ- 1.ในกรณีที่มีอำคำรประเภทอื่นด้วยที่ไม่ใช่ศูนย์กำรค้ำ ต้องหักเคร่ืองวัดย่อยของอำคำรประเภทนั้นออก

2.ไม่จ ำเป็นต้องแสดงมิเตอร์ย่อยของผู้เช่ำในศูนย์กำรค้ำ ยกเว้นเคร่ืองวัดนั้นจ่ำยให้กับพื้นที่อื่นที่ไม่ได้เข้ำประกวด

การไฟฟ้านคร



5. การใชพ้ลงังานของอาคารทีส่ง่ประกวด ปี 2558 - 2559 (แยกกรอกขอ้มูลออกตามหมายเลขเครื่องวดั)

อาคาร……..

เชือ้เพลงิที ่1 (ระบ)ุ ____________ เชือ้เพลงิที ่2 (ระบ)ุ ____________

ปรมิาณ (ระบหุน่วย)___________ ปรมิาณ (ระบหุน่วย)___________

ม.ค.-58

ก.พ.-58

มี.ค.-58

เม.ย.-58

พ.ค.-58

มิ.ย.-58

ก.ค.-58

ส.ค.-58

ก.ย.-58

ต.ค.-58

พ.ย.-58

ธ.ค.-58

รวม -                         -                         -                                      -                                         

เฉลีย่ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ม.ค.-59

ก.พ.-59

มี.ค.-59

เม.ย.-59

พ.ค.-59

มิ.ย.-59

ก.ค.-59

ส.ค.-59

ก.ย.-59

ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

รวม -                         -                         -                                      -                                         

เฉลีย่ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

หมำยเหตุ: ในกรณีมีหลำยอำคำร ให้แสดงค่ำกำรใช้พลังงำนของอำคำรที่จะส่งเข้ำประกวด ของทุกอำคำรทั้ง 2 ปี โดยสำมำรถเพิ่มตำรำงได้ตำมควำมเหมำะสม

               

เดอืน-ปี พลงังานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า (บาท)

หมายเลขเครื่องวดั.....................



6. แผนการอนุรักษ์พลังงานและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของป ี2560

kWh/ปี บาท/ปี

-                       -                      -                         

ขอรับรองว่ำข้อมูลทัง้หมดเปน็ควำมจริง  และทำงอำคำรมีควำมต้ังใจทีจ่ะเข้ำรับกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน กับโครงกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน

ในอำคำรโดย กฟน. และยอมรับกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ เปน็ทีส้ิ่นสุด

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

         (                                             )

ต ำแหน่ง ..............................................................

วันที ่    .................................................................

รวม

ล าดบัที่
ผลประหยดั

มาตรการ/กิจกรรมอนุรกัษ์พลงังานและการประชาสมัพันธ์ ระบบ ระยะเวลาด าเนินการ เงนิลงทนุ (บาท)


