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1. ขั้นตอนการแขงขัน



4

1. ขั้นตอนการแขงขัน

11

อาคารสมัคร
เขาประกวด 2

ตรวจสอบใบ
สมัคร

44
ก.พ.60

ประกาศผล
มอบรางวัลระดับที่ 1

อาคารสงมาตรการ
ปรับปรุงเพื่ออนุมัติ

5

ก.พ.- มี.ค.60

33

ตรวจวัดและ
ทวนสอบขอมูล

6

อาคารดําเนิน
การปรับปรุง

ก.พ.-ต.ค.60

7

ตรวจประเมิน
และตัดสิน

พ.ย.60

8

ประกาศผล 
มอบรางวัลระดับที่ 2

ม.ค.61

มจธ. เขารวม
สังเกตการณหลัง

ปรับเปลี่ยน

มจธ. เขารวม
สังเกตการณกอน

ปรับเปลี่ยน
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ประเภทการแขงขัน
ประจําป พ.ศ.2560
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ประเภทการแขงขันป 2560
ก. แขงแยกประเภทอาคาร

1) โรงพยาบาล

2) โรงแรม

3) สํานักงาน 

4) ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 

ประกอบดวยอาคารประเภท

• แตละอาคารที่จะไปแขงขันในรอบที่ 2 สามารถใชคา MEA Index ที่เคย

ผานเกณฑ มาแลว หรือขอประเมินใหมแลวผานเกณฑไดรับตรารับรอง

อาคารประหยัดพลังงานระดับที่ 1 มาแลว

• รางวัลระดับที่ 2 ในแตละประเภทอาคาร : ประกอบดวย

 ดีเลิศ (เงินรางวัล 1 ลานบาท+ปาย) 

 ดีเดน (เฉพาะปาย) 

หมายเหตุ : อาคารแตละประเภทตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด
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• โรงพยาบาล
• โรงแรม
• สํานักงาน 
• ศูนยการคา/หางสรรพสินคา 
• ไฮเปอรมารเก็ต
• มหาวิทยาลัย

• แตละอาคารที่จะไปแขงขันในรอบที่ 2 สามารถใชคา MEA Index ที่เคย

ผานเกณฑ มาแลว หรือขอประเมินใหมแลวผานเกณฑไดรับตรารับรอง

อาคารประหยัดพลังงานระดับที่ 1 มาแลว

• รางวัลระดับที่ 2 : ประกอบดวย
 อาคารนวัตกรรมดีเดน (เงินรางวัล 5 แสนบาท + ปาย) 
 อาคารปรับปรุงดานพลังงานดีเดน (เงินรางวัล 5 แสนบาท + ปาย) 

ประเภทการแขงขันป 2560
ข. แขงไมแยกประเภทอาคาร
ประกอบดวยอาคารประเภท

หมายเหตุ : อาคารแตละประเภทตองมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด
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2. เกณฑการตัดสิน
2.1 เกณฑการตัดสินในระดับที่ 1 
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2.1 เกณฑตัดสินตราสัญลักษณระดับที่ 1

MEA Index = 	
	 	

Ebudget= ชั่วโมงการใชงานตอปของพื้นที่ (ชม./ป) x พื้นที่สําหรับแตละกิจกรรม (ตร.ม.) 
X คาการใชพลังงานมาตรฐาน (W/ตร.ม)

2. เกณฑการตัดสิน

การพิจารณาอาคารที่จะไดรับตราสัญลักษณระดับที่ 1 
พิจารณาจากคา MEA Index

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาจริง

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ตามเกณฑมาตรฐาน กฟน.

คาการใชพลังงานมาตรฐานมาจาก  
- ฐานขอมูลอาคารควบคุม และฐานขอมูลอาคารผูสมัครเขาแขงขนั
- การศึกษาและทําแบบจําลอง
- การสุมสํารวจจากอาคารจริง
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 พื้นที่ IPD, OPD,หองปลอดเชื้อ, ซักลาง และ กําลังไฟฟาของเครื่อง MRI, TC Scan 

	 = hinAinWin + hoAoWo + hclAclWcl + hzAzWz + hmriWmri + htcWtc

hin, ho, hcl, hz = ชั่วโมงใชงานของพื้นที่ IPD, OPD,หองปลอดเชื้อ, ซักลาง ตามลําดับ (ชม./ป)

Wa, Wna, Wcl, Wna = คาการใชพลังงานมาตรฐานของพื้นที่ IPD, OPD, ตามลําดับ (W/ตร.ม)

Ain, Ao = พื้นที่ปรับอากาศ และไมปรับอากาศ ตามลําดับ (ตารางเมตร)

Wmri, Wtc = กําลังไฟฟาของเครื่อง MRI, TC Scan ตามลําดับ (W)

1. คา  ของโรงพยาบาลพิจารณาจาก

2. เกณฑการตัดสิน
2.1 เกณฑตัดสินตราสัญลักษณระดับที่ 1
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	= hRARWR + hDADWD + hLALWL + hSEASEWSE +hPAPWP + hEAAEAWEA + 
hENAAENAWENA

hR, hD, hLi, hSE, hP, hEA, hENA = ชั่วโมงใชงานของหองพัก, หองอาหาร, Lobby และทางเดินหนาลิพท, หองประชุม/สัมมนา, 

หองจัดเลี้ยง พื้นที่อื่นๆปรับอากาศ และไมปรับอากาศ ตามลําดับ (ชม./ป)

WR, WD, WL, WSE, WP, WEA, WENA   = คาการใชพลังงานมาตรฐานของหองพัก, lobby และทางเดินหนาลิพท, หองประชุม/

สัมมนา, หองจัดเลี้ยง พื้นที่อื่นๆปรับอากาศ และไมปรับอากาศ  ตามลําดับ (W/m2)

AR, AD, AL, ASE, AP, AEA, AENA = พื้นที่หองพัก, หองอาหาร, lobby และทางเดินหนาลิพท, หองประชุม/สัมมนา, หองจัดเลี้ยง 

พื้นที่อื่นๆปรับอากาศ และไมปรับอากาศ ตามลําดับ (ตร.ม.)

2. คา  ของโรงแรมพิจารณาจาก

2. เกณฑการตัดสิน
2.1 เกณฑตัดสินตราสัญลักษณระดับที่ 1

พื้นที่หองพัก, หองอาหาร, Lobby และทางเดินหนาลิพท, หองประชุม/สัมมนา, หองจัดเลี้ยง
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3. คา  ของสํานักงานพิจารณาจาก

	= haAaWa + hnaAnaWna + Wserv

ha, hna = ชั่วโมงใชงานของพื้นที่ปรับอากาศและไมปรับอากาศ ตามลําดับ (ชม./ป)

Wa, Wna, Wserv = คาการใชพลังงานมาตรฐานของพื้นที่ปรับอากาศและไมปรับอากาศตามลําดับ(W/m2)

Aa, Ana = พื้นที่ปรับอากาศ และไมปรับอากาศ ตามลําดับ (ตร.ม.)

2. เกณฑการตัดสิน
2.1 เกณฑตัดสินตราสัญลักษณระดับที่ 1

พื้นที่ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ และหอง Data Server 
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4. คา  ของศูนยการคา/หางสรรพสินคาพิจารณาจาก

	= h1A1W1 + h2A2W2 + h3A3W3 + h4A4W4 +h5A5W5 + h6A6W6

h1, h2, h3, h4, h5, h6 = ชั่วโมงใชงานตอป ของรานคา, รานอาหาร, โรงหนัง/โบวลิ่ง, สํานักงาน, พื้นที่สวนกลาง,พื้นที่

อื่นๆ ตามลําดับ (ชม./ป)

W1, W2, W3, W4, W5, W6 = คาการใชพลังงานมาตรฐานของรานคารานอาหาร, โรงหนัง/โบวลิ่ง, สํานักงาน, พื้นที่สวนกลาง, 

พื้นที่อื่นๆ ตามลําดับ (W/m2)

A1, A2, A3, A4, A5, A6 = พื้นที่รานคา, รานอาหาร, โรงหนัง/โบวลิ่ง, สํานักงาน, พื้นที่สวนกลาง พื้นที่อื่นๆ ตามลําดับ 

(ตร.ม.)

2. เกณฑการตัดสิน
2.1 เกณฑตัดสินตราสัญลักษณระดับที่ 1

พื้นที่รานคา, รานอาหาร, โรงหนัง/โบวลิ่ง, สํานักงาน, พื้นที่สวนกลาง พื้นที่อื่นๆ
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5. คา  ของไฮเปอรมารเก็ตพิจารณาจาก

	= haAaWa + hnaAnaWna

ha, hna = ชั่วโมงใชงานของพื้นที่ปรับอากาศและไมปรับอากาศ ตามลําดับ (ชม./ป)

Wa, Wna = คาการใชพลังงานมาตรฐานของพื้นที่ปรับอากาศ และไมปรับอากาศ ตามลําดับ (W/m2)

Aa, Ana = พื้นที่ปรับอากาศ และไมปรับอากาศ ตามลําดับ (ตร.ม.)

2. เกณฑการตัดสิน
2.1 เกณฑตัดสินตราสัญลักษณระดับที่ 1

พื้นที่ปรับอากาศ และไมปรับอากาศ 
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6. คา  ของมหาวิทยาลัยพิจารณาจาก

	= h1A1W1 + h2A2W2 + h3A3W3 + h4A4W4 +h5A5W5

h1,h2, h3, h4, h5 = ชั่วโมงใชงานตอป ของหองเรียน, สํานักงาน, หองคอมพิวเตอร/หองแลบคอมพิวเตอร, หองสมุด, 

พื้นที่อื่นๆ

W1, W2, W3, W4, W5 =  คาการใชพลังงานมาตรฐาน ของหองเรียน, สํานักงาน, หองคอมพิวเตอร/หองแลบคอมพิวเตอร, 

หองสมุด, พื้นที่อื่นๆ (W/m2)

A1,A2, A3, A4,A5 = พื้นที่หองเรียน, สํานักงาน, หองคอมพิวเตอร/หองแลบคอมพิวเตอร, หองสมุด, พื้นที่อื่นๆ 

ตามลําดับ (ตร.ม.)

2. เกณฑการตัดสิน
2.1 เกณฑตัดสินตราสัญลักษณระดับที่ 1

พื้นที่หองเรียน, สํานักงาน, หองคอมพิวเตอร/หองแลบคอมพิวเตอร, หองสมุด, พื้นที่อื่นๆ 
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2. เกณฑการตัดสิน
2.2 เกณฑการตัดสินในระดับที่ 2 
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อาคารประเภทโรงพยาบาล, โรงแรม, สํานักงาน, ศูนยการคา
คะแนนผลประหยัด 20% 

+ 
คะแนนผลจากคา MEA Index 10%

(คํานวณและตัดคะแนนเฉพาะในผูแขงในรอบที่2)

2. เกณฑการตัดสิน
2.2.1 เกณฑการตัดสินในระดับที่ 2 (ก.แยกประเภทอาคาร)

100%

+ 
การประเมินจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 70%



ปจจัยที่พิจารณา การให
น้ําหนัก

ตัวอยางประเด็นยอยที่พิจารณา

1. ผลการปรับปรุง
20%

คะแนนผลประหยัด 20% จะพิจารณาจากผลประหยัดพลังงานรวมทุกมาตรการเทียบ
กับการใชไฟฟาในปที่ผานมา 
1-5% = 3.33  คะแนน 6-10% = 6.67 คะแนน
11-20% = 10 คะแนน >20% = 13.30  คะแนน

10% การคิดคะแนนชดเชยจากผลของคา MEA Index (ปรับใหม)
2. ความนาสนใจ
ของมาตรการ

20%

• เปนนวัตกรรมใหมหรือเทคโนโลยีใหม
• เปนประโยชนตอสังคม
•สามารถนําไปประยุกตใชกับอาคารประเภทเดียวกันได
•สามารถดําเนินการไดจริงในทางปฏิบัติ

คะแนนเต็ม 70 
คะแนน จะไดจาก
คาเฉลี่ยของ
คะแนนตามระดับ
ความพึงพอใจใน
การประเมินโดย
คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
o ดีมาก (10) 
o ดี (7) 
o พอใช (5) 
o แย (3)
o แยมาก (0)

3. ความตั้งใจของ
ทีมงานและฝาย
บริหาร 25%

•การรับทราบของบุคลากรทั่วถึงทั้งองคกร
• มีกิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมใหแกพนักงานในองคกร
• มีการเผยแพร ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหเกิดการตื่นตัว
ภายในองคกร

•การใหความรวมมือของบุคลากรในองคกร
•พนักงานนําความรูไปปฎิบัติไดจริง

4. การมีสวนรวม
ของบุคลากรใน
องคกร 25%

•ความใสใจและการใหความสําคัญตอโครงการของฝายบริหาร
•การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินมาตรการอนุรักษ
พลังงาน

•การมีสวนรวมของพนักงานในการเสนอมาตรการ
•ความกระตือรือรน/ความสม่ําเสมอของคณะทํางานในการ
ดําเนินมาตรการ

• ระดับบุคลากรที่เขารวมประชุมกับโครงการ

รวม 100%
18

2. เกณฑการตัดสิน
2.2.1 เกณฑการตัดสินในระดับที่ 2 (ก.แยกประเภทอาคาร)
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2. เกณฑการตัดสิน
2.2.2 เกณฑการตัดสินในระดับที่ 2 (ข.ไมแยกประเภทอาคาร)
อาคารนวัตกรรมดีเดน

 นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาใชในการอนุรักษพลังงานในอาคาร 20 คะแนน

 มีระบบติดตาม ควบคุมการใชพลังงาน ที่ทันสมัย อยางสมบูรณทุกระบบ 20 คะแนน

 สามารถเปนอาคารตนแบบใหกับอาคารอื่นๆได 10 คะแนน

 มีการใชพลังงานทดแทนในอาคารอยางจริงจัง 10 คะแนน

 มีระบบการบริหารจัดการพลังงานที่ชัดเจน เปนรูปธรรม 10 คะแนน

 มีการพัฒนาองคกร และเขาแขงขนัดานการอนุรกัษพลังงานอยางตอเนื่อง 10 คะแนน 

 มีทีมงาน และผูใชพลังงานในอาคาร ที่มีการปฏิบัติดานการอนุรักษพลังงานอยางชัดเจนและยังยนื 10 

คะแนน 

 อาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอาคารเขียว 10 คะแนน

จํานวน 1 รางวัล มูลคา 500,000 บาท

เกณฑการตัดสิน พิจารณาจาก
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2. เกณฑการตัดสิน
2.2.2 เกณฑการตัดสินในระดับที่ 2 (ข.ไมแยกประเภทอาคาร)

อาคารปรับปรุงดานพลังงานดีเดน

พิจารณาจากผลประหยัด (บาท) ของอาคารที่ทําผลประหยัดไดสูงสุด

จํานวน 1 รางวัล มูลคา 500,000 บาท

เกณฑการตัดสิน พิจารณาจาก
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3. ปฏิทินการประกวดปที่ 5
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รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา*
 ประกาศรับสมัครอาคารเขารวมประกวด 15ก.ย.- 31ต.ค. 59

 จัดงานสัมมนาเปดโครงการฯ ปที่ 5   MEA Energy Saving Building 2017 20 ตุลาคม 2559

 คณะทํางานตรวจสอบใบสมัคร/เขาตรวจวัดและทวนสอบขอมูลอาคาร ก.ย. – ธ.ค. 59

 จัดงานสัมมนาใหความรูกับอาคารที่เขารวมโครงการฯ ปที่ 5 พฤศจิกายน 2559

 จัดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน  
ตราสัญลักษณฯระดับที่ 1

 ธันวาคม 2559

 จัดงานพิธีมอบตราสัญลักษณฯ ระดับที่ 1 
(พรอมพิธีประกาศรางวัล ระดับที่ 2 ของอาคารปที่ 4)

8 กุมภาพันธ 2560

 เปดรับขอเสนอการตรวจวัดและพิสูจนผลฯ (M&V) สําหรับอาคารที่ไดรับตรา
สัญลักษณฯ ระดับที่ 1 และตองการเขารวมแขงขันตอ ในระดับที่ 2 

ม.ค. – มี.ค. 60

 เมื่อขอเสนอฯ ไดรับอนุมัติแลว อาคารจึงเริ่มดําเนินการปรับปรุง ม.ค – ต.ค. 60
 คณะทํางานเขาสังเกตุการณการตรวจวัดการใชพลังงานกอนและหลัง

ปรับปรุง ณ อาคาร
ก.พ.  – ต.ค. 60

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเขาเยี่ยมพบประเมินอาคาร พฤศจิกายน 2560
 จัดประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน

ตราสัญลักษณฯระดับที่ 2 และเงินรางวัล
ธันวาคม 2560

 จัดงานพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณฯ ระดับที่ 2
MEA Energy Saving Building Awards 2017 มกราคม 2561

3. ปฏิทินการประกวดปที่ 5
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ความเขาใจเกี่ยวกบัโครงการฯ และการแขงขัน

 สงเสริมใหอาคารใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนดาน

พลังงานของอาคาร ไมใชการลดการใชพลังงานจนรบกวนการ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในอาคาร จนทําใหการดําเนนิกิจกรรมและ

ธุรกิจไดรับผลกระทบ

 อาคารใชเงินลงทุนในการปรบัเปลี่ยนอุปกรณ และสวนตางๆ ของ

อาคาร เพื่อลดความสูญเสียพลังงาน อยางคุมคาและชาญฉลาด 

แกปญหาไดตรงจุด

 เปนโครงการที่สนับสนนุดานการประชาสัมพันธ สรางการรับรูสู

สังคมวงกวาง ทั้งตัวตราสัญลักษณ และอาคารผูเขารวมแขงขัน 

เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับอาคารอืน่ๆ
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4. กิจกรรมของอาคาร
ที่เขารวมโครงการ
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4. กิจกรรมของอาคารที่เขารวมโครงการ

1. การสงใบสมัคร: สิ้นสุด ศุกร 18 พ.ย. 59
     download ใบสมัคร: www.meaenergysavingbuilding.net

2. นัดเขาทวนสอบขอมูล และ ตรวจวัดคาเกณฑคุณภาพการใชพลังงาน

3. ประกาศรายชื่ออาคารที่เขารวมโครงการผานทาง:

www.meaenergysavingbuilding.net

www.facebook.com/MEAaward 



FacebookWebsite


