
ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการ

เสนอ

การไฟฟ้านครหลวง

วันที่.....เดอืน........2559

อาคารส านักงาน  ………………………………..............……

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)

ที่อยู่

ค่ำ OTTV (W/m2)

ค่ำ RTTV (W/m2)

กำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงต่อพื้นที่ (W/m2)

รายการเครื่องจักร/อุปกรณไ์ฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ

1. ลิฟท์

2. บันได้เล่ือน

5. ……….

3. ……….

4. ……….

6. ……….

ชั่วโมงใช้งาน ต่อ ปี

10. ……….

8. ……….

9. ……….

7. ……….



1.7 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. ลกัษณะการใชง้านพ้ืนที่แตล่ะชั้น ป ี2558 - 2559 (สามารถเพ่ิมตารางไดต้ามความเหมาะสม)

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

… …

… …

… …

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ขั้น 3

ขั้น...

ขั้น 3

ขั้น...

ห้องอำหำร ห้องอำหำร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ห้องอำหำร ห้องอำหำร

ห้องอำหำร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่  

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่

ขั้น 2 ขั้น 2

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ขั้น 1 ขั้น 1

ห้องอำหำร

พืน้ทีส่่วนกลำง

…

พืน้ทีส่่วนกลำง

….

ป ี2558

อาคาร 1 ....

พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไมป่รับอากาศ

อาคาร 2 ....

พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไมป่รับอากาศ

   พ้ืนที่    

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่  

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่    

(ตร.ม.)



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

หมายเหตุ: ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล หากในชัน้น้ันไม่มีการใชพ้ื้นทีเ่พ่ือกิจกรรมดงักล่าว 

… …

……

ป ี2559

อาคาร 1 ....

พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไมป่รับอากาศ

อาคาร 2 ....

พ้ืนที่ปรับอากาศ พ้ืนที่ไมป่รับอากาศ

   พ้ืนที่    

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่  

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่    

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่  

(ตร.ม.)

ขั้น...

ส ำนักงำน

ขั้น...

ส ำนักงำน

ห้องอำหำร ห้องอำหำร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ขั้น 3

ส ำนักงำน

ขั้น 3

ส ำนักงำน

ห้องอำหำร ห้องอำหำร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

……

ขั้น 2

ส ำนักงำน

ขั้น 2

ส ำนักงำน

ห้องอำหำร ห้องอำหำร

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

ขั้น 1

ส ำนักงำน

ขั้น 1

ส ำนักงำน

ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร

พืน้ทีส่่วนกลำง พืน้ทีส่่วนกลำง

… …

อื่นๆ ...(ระบุ).. อื่นๆ ...(ระบุ)..

เวลาท างานของพ้ืนที่



 3. พ้ืนที่ใช้สอยของป ี2558 - 2559

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

ม.ค. ม.ค.

ก.พ. ก.พ.

มี.ค. มี.ค.

เม.ย. เม.ย.

พ.ค. พ.ค.

มิ.ย. มิ.ย.

ก.ค. ก.ค.

ส.ค. ส.ค.

ก.ย. ก.ย.

ต.ค. ต.ค.

พ.ย. พ.ย.

ธ.ค. ธ.ค.

รวม รวม

พ้ืนทีห่้อง server …………. ตร.ม. พ้ืนทีห่้อง server …………. ตร.ม.

เดือน

พ้ืนทีป่รบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน พ้ืนทีไ่ม่ปรบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน

พ.ท. (ตร.ม.) พ้ืนที ่(ตร.ม.)
เวลาท างานของพ้ืนที่

พ้ืนทีใ่ช้สอยปรบัอากาศทัง้หมดของอาคาร ............ ตร.ม.

พ้ืนทีใ่ช้สอยไม่ปรบัอากาศทัง้หมดของทัง้อาคาร ............ ตร.ม. (ไม่รวมพ้ืนทีจ่อดรถ)พ้ืนทีใ่ช้สอยไม่ปรบัอากาศทัง้หมดของทัง้อาคาร ............ ตร.ม. (ไม่รวมพ้ืนทีจ่อดรถ)

ป ี2558

อาคาร 1 ...........................

พ้ืนทีใ่ช้สอยปรบัอากาศทัง้หมดของอาคาร ............ ตร.ม.

พ้ืนที ่(ตร.ม.)
เวลาท างานของพ้ืนที่

พ้ืนทีไ่ม่ปรบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน

พ.ท. (ตร.ม.)

พ้ืนทีป่รบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน

เวลาท างานเดือน เวลาท างาน

อาคาร 2 ...........................



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

ม.ค. ม.ค.

ก.พ. ก.พ.

มี.ค. มี.ค.

เม.ย. เม.ย.

พ.ค. พ.ค.

มิ.ย. มิ.ย.

ก.ค. ก.ค.

ส.ค. ส.ค.

ก.ย. ก.ย.

ต.ค. ต.ค.

พ.ย. พ.ย.

ธ.ค. ธ.ค.

รวม รวม

พ้ืนทีป่รบัอากาศรวมทัง้อาคาร ….....…. ตร.ม. พ้ืนทีป่รบัอากาศรวมทัง้อาคาร …......…. ตร.ม.

พ้ืนทีห่้อง server …………. ตร.ม. พ้ืนทีห่้อง server …………. ตร.ม.

อาคาร 1 ........................... อาคาร 2 ...........................

เดือน

พ้ืนทีป่รบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน พ้ืนทีไ่ม่ปรบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน

เดือน
พ.ท. (ตร.ม.)

เวลาท างาน
พ้ืนที ่(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่ เวลาท างาน
พ้ืนที ่(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่
พ.ท. (ตร.ม.)

พ้ืนทีป่รบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน พ้ืนทีไ่ม่ปรบัอากาศใช้งานจรงิ/เดือน

พ้ืนทีใ่ช้สอยไม่ปรบัอากาศทัง้หมดของทัง้อาคาร .............. ตร.ม. (ไม่รวมพ้ืนทีจ่อดรถ) พ้ืนทีใ่ช้สอยไม่ปรบัอากาศทัง้หมดของทัง้อาคาร ............... ตร.ม. (ไม่รวมพ้ืนทีจ่อดรถ)

ป ี2559



4. รูปถ่ายหรือภาพวาดกรอบอาคารทีส่่งเขา้ประกวด

(หำกมีแบบแปลนหรือ drawing สำมำรถแนบมำเพิ่มเติม)

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2

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

ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4



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

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2

ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4



5. การใช้พลังงานของอาคารทีส่่งประกวด ป ี2558 - 2559

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

ปรมิาณ (ระบุหน่วย)___________ ปรมิาณ (ระบุหน่วย)___________

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 -                      -                      -                                     -                                       

เฉลี่ย #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 -                      -                      -                                     -                                       

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

หมำยเหตุ: ในกรณีมีหลำยอำคำร ให้แสดงค่ำกำรใช้พลังงำนของอำคำรที่จะส่งเข้ำประกวด และกำรใช้พลังงำนรวม

               ของทุกอำคำรทั้ง 2 ปี โดยสำมำรถเพิ่มตำรำงได้ตำมควำมเหมำะสม

เดือน-ปี พลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า (บาท)



6. แผนการอนุรักษ์พลังงานของป ี2560

kWh/ปี บาท/ปี

-                       -                      -                         

ขอรับรองว่ำข้อมูลทัง้หมดเปน็ควำมจริง  และทำงอำคำรมีควำมต้ังใจทีจ่ะเข้ำรับกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน กับโครงกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน

ในอำคำรโดย กฟน. และยอมรับกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ เปน็ทีส้ิ่นสุด

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

         (                                             )

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

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

รวม

ล าดบัที่
ผลประหยดั

มาตรการ ระบบ ระยะเวลาด าเนินการ เงนิลงทนุ (บาท)


