
ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการ

เสนอ

การไฟฟ้านครหลวง

วันที่ ... เดอืน....2559

ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต  ……..............……….. สาขา...............................

ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในอาคาร ปทีี่ 5

รูปภาพอาคาร



1. ข้อมูลทั่วไป

1.1

1.2

1.3

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

จังหวดั ................................ รหสัไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท ์.............................. 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 จ านวนผู้ใช้อาคาร

จ ำนวนผู้ใช้บริกำร ....................... คน/เดือน .................. คน/ปี

1.7 การใช้อุปกรณไ์ฟฟ้า/อุปกรณส์ านักงานที่มีนัยส าคัญ (ขนาดมากกว่า 10 kW ขึ้นไป)

ขนาด (kW) จ านวน 

(เครือ่ง)

ชั่วโมงเปดิใช้งาน ต่อ ปีรายการอุปกรณไ์ฟฟ้าที่มีการใช้พลังงานอย่างมีนัยส าคัญ

ชื่อนิติบคุคล

ที่อยู่

ชื่ออาคาร ชื่อ...... สำขำ .........

ค่ำ OTTV (W/m2) (ถ้ำมีข้อมูล)

ค่ำ RTTV (W/m2) (ถ้ำมีข้อมูล)

กำรใช้ไฟฟำ้แสงสวำ่งต่อพื้นที่ (W/m2)



1.8 ระบบปรบัอากาศ

ขนาด (Btu/h) จ านวน (เครื่อง) EER

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

การระบายความรอ้น 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………



ชื่ออาคาร

2. การใชส้อยพ้ืนทีข่องป ี2558 - 2559

ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี

          -             -             -   

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

          -   #DIV/0!           -   

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

หมายเหต ุ พ้ืนทีไ่มป่รบัอากาศ ไมร่วมทีจ่อดรถ

ป ี2559

รวม

เฉลีย่

รวม

เฉลี่ย

ชื่อ...... สำขำ .........

การใชส้อยพ้ืนที่ พ้ืนที ่(ตร.

ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่

พ้ืนทีป่รบัอากาศ (ตร.ม.)

ป ี2558

เวลาปฎบิตังิานของอาคาร พ้ืนที ่(ตร.

ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่

พ้ืนทีไ่มป่รบัอากาศ

ชือ่อาคาร



ชื่ออาคาร

3. รูปถ่ายหรือภาพวาดกรอบอาคารที่ส่งเข้าประเมินแต่ละด้าน 

(สำมำรถแนบมำเพิ่มเติม)

ชื่อ...... สำขำ .........

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2

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

ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4



ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4

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

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2



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

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2

ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4



ชื่ออาคาร

4. การใช้พลังงานของป ี2558 - 2559

เชื้อเพลิงที่ 1 (ระบุ) ____________ เชื้อเพลิงที่ 2 (ระบุ) ____________

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.-84

ธ.ค.-58

รวม -                                 -                                          -                                          

เฉลี่ย #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!

เดือน-ปี พลังงานไฟฟ้า (kWh)

ชื่อ...... สำขำ .........



ชือ่อาคาร ชื่อ...... สำขำ .........

5. แผนการอนุรักษ์พลังงานและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของปี 2560

(ระบุหน่วย/ป)ี บาท/ปี

-                    -                

ขอรับรองวำ่ข้อมูลทัง้หมดเป็นควำมจริง  และทำงอำคำรมีควำมต้ังใจทีจ่ะขอรับกำรประเมินประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำน กับโครงกำรส่งเสริมกำรปรับปรุง

ประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำนในอำคำรโดย กฟน. และยอมรับกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ เป็นทีส้ิ่นสุด

ลงชือ่  .................................................................

         (                                             )

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

วนัที ่    .................................................................

รวม

ล าดับที่
ผลประหยัด

มาตรการ/กิจกรรมอนุรกัษ์พลังงงานและการประชาสัมพันธ์ ระบบ ระยะเวลาด าเนินการ เงนิลงทุน (บาท)


