
ใบสมัครเข้ารว่มโครงการส่งเสรมิการปรบัปรงุ

เสนอ

การไฟฟ้านครหลวง

กันยายน 2558

ชื่อโรงเรียน  ……………………………………

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที ่4

รูปภาพอาคาร



1. ขอ้มลูทัว่ไป

1.1 ชือ่โรงเรยีน

1.2

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

จงัหวัด ................................ รหสัไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท ์.............................. โทรสำร .......................................

1.3 ผู้กรอกขอ้มลู/ผู้ประสานงาน

ชือ่-สกลุ ต ำแหนง่

E-mail มอืถอื

1.6 รายละเอียดเบือ้งตน้ของอาคารหรอืพ้ืนทีต่วัแทนทีเ่ขา้ประกวด (สามารถเพ่ิมตารางไดต้ามความเหมาะสม)

ชือ่อาคาร ประเภทกิจกรรม ขนาดพ้ืนทีใ่ช้สอยรวม 

ของอาคาร (m2)

1. อำคำร..... หอ้งเรียน

2. ….. .........

3. ….. .........

4. ….. .........

5. ….. .........

1.7 การใชเ้ครือ่งจกัร/อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ส านักงานทีม่นัียส าคัญ 

ขนาด (kW) จ านวน (เครือ่ง)

0 0

#DIV/0!

หมำยเหตุ - หำกมีหลำยอำคำรให้ชี้แจงรำยกำรเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้ำ/อุปกรณ์ส ำนักงำนทีม่ีนัยส ำคัญแยกแต่ละอำคำร

            - หำกมีจ ำนวนเคร่ืองจักรมำกกว่ำในตำรำงสำมำรถแนบรำยกำรเคร่ืองจักรได้

ทีอ่ยู่

รายการเครือ่งจกัร/อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมนัียส าคัญ

1. ลิฟท์

2  ……….

5. ……….

เฉลีย่

3  ……….

4. ……….

รวม



1.8 ระบบปรบัอากาศ

ขนาด (Btu/h) จ านวน (เครือ่ง)

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

การระบายความรอ้น ชนิด

น ้ำ อำกำศpackage
split type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackage
split type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackage
split type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackage
split type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackage
split type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้ำ อำกำศpackage
split type  

chiller อืน่ๆ………



2. ขอ้มลูการใชส้อยงานพ้ืนที ่ป ี2557 - 2558 (หากมหีลายอาคาร สามารถเพ่ิมตารางไดต้ามความเหมาะสม )

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

พ้ืนทีห่อ้ง Server  ……………….ตร.ม.  (ชัน้ ...... ) พ้ืนทีห่อ้ง Server  ……………….ตร.ม.  (ชัน้ ...... )

หมายเหต:ุ ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู หากในชัน้น้ันไมม่กีารใชพ้ื้นทีเ่พ่ือกิจกรรมดงักลา่ว 

พืน้ที่ส่วนกลำง

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์

หอ้งสมุดหอ้งสมุด

ขั้น...

หอ้งเรียน

ขั้น...

หอ้งเรียน

อื่นๆ...(ระบ)ุ... อื่นๆ...(ระบ)ุ...

ศูนย์คอมพวิเตอร์

หอ้งสมุด

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

พืน้ที่ส่วนกลำง พืน้ที่ส่วนกลำง

ศูนย์คอมพวิเตอร์

หอ้งสมุด

ขั้น 3

หอ้งเรียน

ขั้น 3

หอ้งเรียน

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

พืน้ที่ส่วนกลำง พืน้ที่ส่วนกลำง

อื่นๆ...(ระบ)ุ... อื่นๆ...(ระบ)ุ...

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์

หอ้งสมุดหอ้งสมุด

ขั้น 2

หอ้งเรียน

ขั้น 2

หอ้งเรียน

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

พืน้ที่ส่วนกลำง พืน้ที่ส่วนกลำง

อื่นๆ...(ระบ)ุ... อื่นๆ...(ระบ)ุ...

   พ้ืนที ่ 

(ตร.ม.)

พ้ืนทีใ่ชส้อยไมป่รบัอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมร่วมพ้ืนทีจ่อดรถ) พ้ืนทีใ่ชส้อยไมป่รบัอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไมร่วมพ้ืนทีจ่อดรถ)

ขั้น 1

หอ้งเรียน

ขั้น 1

หอ้งเรียน

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์

อื่นๆ...(ระบ)ุ... อื่นๆ...(ระบ)ุ...

หอ้งสมุด

พืน้ที่ส่วนกลำง

หอ้งสมุด

เวลาท างานของพ้ืนที่

พ้ืนทีใ่ชส้อยปรบัอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม. พ้ืนทีใ่ชส้อยปรบัอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม.

ป ี2557

อาคาร 1 ....

พ้ืนทีป่รับอากาศ พ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ

อาคาร 2 ....

พ้ืนทีป่รับอากาศ พ้ืนทีไ่ม่ปรับอากาศ

   พ้ืนที ่   

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที ่ 

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที ่   

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่



2. ข้อมูลการใช้สอยงานพ้ืนที่ ปี 2557 - 2558 (หากมีหลายอาคาร สามารถเพ่ิมตารางได้ตามความเหมาะสม)

ชม./วนั วนั/ปี ชม./วนั วนั/ปี ชม./วนั วนั/ปี ชม./วนั วนั/ปี

พ้ืนทีห่อ้ง Server  ……………….ตร.ม.  (ชัน้ ...... ) พ้ืนทีห่อ้ง Server  ……………….ตร.ม.  (ชัน้ ...... )

หมายเหตุ: ไม่ต้องกรอกข้อมูล หากในชัน้น้ันไม่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมดังกล่าว 

ขัน้...

หอ้งเรียน

ขัน้...

หอ้งเรียน

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์

หอ้งสมุด หอ้งสมุด

พืน้ทีส่่วนกลำง พืน้ทีส่่วนกลำง

อืน่ๆ...(ระบุ)... อืน่ๆ...(ระบุ)...

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

พ้ืนทีใ่ชส้อยไม่ปรับอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไม่รวมพ้ืนทีจ่อดรถ) พ้ืนทีใ่ชส้อยไม่ปรับอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม.(ไม่รวมพ้ืนทีจ่อดรถ)

หอ้งเรียน หอ้งเรียน

พ้ืนทีใ่ชส้อยปรับอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม. พ้ืนทีใ่ชส้อยปรับอากาศทัง้หมดของอาคาร……………….ตร.ม.

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ขัน้ 1 ขัน้ 1
ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์

หอ้งสมุด หอ้งสมุด

พืน้ทีส่่วนกลำง พืน้ทีส่่วนกลำง

อืน่ๆ...(ระบุ)... อืน่ๆ...(ระบุ)...

ขัน้ 2 ขัน้ 2

หอ้งเรียน หอ้งเรียน

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์

หอ้งสมุด หอ้งสมุด

พืน้ทีส่่วนกลำง พืน้ทีส่่วนกลำง

อืน่ๆ...(ระบุ)... อืน่ๆ...(ระบุ)...

หอ้งเรียน หอ้งเรียน

ขัน้ 3 ขัน้ 3
หอ้งสมุด หอ้งสมุด

ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์คอมพวิเตอร์

ส ำนักงำน ส ำนักงำน

พืน้ทีส่่วนกลำง พืน้ทีส่่วนกลำง

อืน่ๆ...(ระบุ)... อืน่ๆ...(ระบุ)...



3. รูปถ่ายและภาพวาดกรอบอาคาร โดยระบุขนำดกว้ำง-ยำว-สูง ในหน่วยเมตร ของอำคำรทีส่่งเขา้ประกวด

(หำกมีแบบแปลนหรือ drawing สำมำรถแนบมำเพิ่มเติม)

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





4. การใชพ้ลงังานของอาคารหรือพ้ืนทีท่ีส่ง่เขา้ประกวด ปี 2557 - 2558  (ให้แยกกรอกขอ้มูลตามหมายเลขเครื่องวดั)

อาคารที ่1 .......................                หมายเลขเครื่องวดั: …………………

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 -                                                            -                                                                 

เฉลีย่ #DIV/0! #DIV/0!

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!

หมำยเหตุ: ในกรณีมีหลำยอำคำร ใหแ้สดงค่ำกำรใช้พลังงำนของอำคำรที่จะส่งเข้ำประกวด ของทกุอำคำรทั้ง 2 ป ีโดยสำมำรถเพิ่มตำรำงได้ตำมควำมเหมำะสม

               

เดอืน-ปี พลงังานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้ารวม (บาท)



5. แผนการอนุรกัษ์พลงังานและแผนกิจกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานของป ี2559

kWh/ปี บาท/ปี

-                       -                      -                         

ขอรับรองว่ำข้อมูลทัง้หมดเปน็ควำมจริง  และทำงอำคำรมีควำมต้ังใจทีจ่ะเข้ำรับกำรคัดเลือกเปน็อำคำรประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนสูง กฟน . กับโครงกำรส่งเสริมกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในอำคำรโดย กฟน. และยอมรับกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ เปน็ทีส้ิ่นสุด

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

         (                                             )

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

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

รวม

ล าดบัที่
ผลประหยดั

มาตรการ/กิจกรรมอนุรกัษ์พลงังานและการประชาสมัพันธ์ ระบบ ระยะเวลาด าเนินการ เงนิลงทนุ (บาท)


