
ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการ

เสนอ

การไฟฟ้านครหลวง

วันที่.....เดอืน........2559

ชื่อมหาวิทยาลัย  ……………………………………

ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในอาคาร ปทีี ่5

รูปภาพอาคาร



1. ขอ้มลูทัว่ไป

1.1 ชือ่นิตบิคุคล

1.2 ชือ่อาคาร

1.3

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

จงัหวดั ................................ รหสัไปรษณีย ์..................... โทรศัพท ์.............................. โทรสำร .......................................

1.4 ผู้กรอกขอ้มลู/ผู้ประสานงาน

ชือ่-สกลุ ..................................................................................... ต ำแหนง่ ..................................................

E-mail ..................................................................................... มอืถอื ..................................................

1.5 กรอบอาคารและระบบแสงสวา่ง (ถ้ามขีอู้ล)

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4

1.6 รายละเอียดเบือ้งตน้ของอาคารหรอืพ้ืนทีต่วัแทนทีเ่ขา้ประกวด (สามารถเพ่ิมตารางไดต้ามความเหมาะสม)

ชือ่อาคารหรอืระบปุระเภท ประเภทกิจกรรม ขนาดพ้ืนทีใ่ช้สอยรวม 

พ้ืนทีต่ัวแทนทีส่่งเข้าประกวด ของอาคาร (m2)

1. อำคำร..... หอ้งเรียน

2. ….. .........

3. ….. .........

4. ….. .........

5. ….. .........

หมำยเหตุ: ถ้ำเป็นกำรระบุประเภทพืน้ทีตั่วแทน ให้ระบุวำ่เป็น ห้องเรียน ห้องสมุด ส ำนักงำน หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องระบุในช่องประเภทของกิจกรรมของอำคำรอีก

1.7 การใชเ้ครือ่งจกัร/อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ส านักงานทีม่นัียส าคัญ 

ขนาด (kW) จ านวน (เครือ่ง)

ทีอ่ยู่

ค่ำ OTTV (W/m2) (ถำ้มขีอ้มลู)

ค่ำ RTTV (W/m2) (ถำ้มขีอ้มลู)

ก ำลังไฟฟำ้แสงสวำ่งทีติ่ดต้ัง (W)

รายการเครือ่งจกัร/อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมนัียส าคัญ

1. ลิฟท์

2  ……….

5. ……….

3  ……….

4. ……….

ชัว่โมงใชง้าน ตอ่ ปี



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 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. ขอ้มลูการใชส้อยงานพ้ืนที ่ป ี2558 - 2559 (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 ี2558

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 2558 - 2559 (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 2559

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. ข้อมูลการใช้ห้องเรียน ของอาคารหรือพ้ืนที่ที่ส่งเข้าโครงการ (สามารถเพ่ิมตารางได้ตามความเหมาะสม)

ปี 58

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ จ านวนชัว่โมงใช้งาน หมายเหตุ

เดือน ...-... ชม./สัปดาห์

ปี 59

ช่วงระยะเวลาที่ใช้ จ านวนชัว่โมงใช้งาน หมายเหตุ

เดือน ...-... ชม./สัปดาห์
ชือ่ห้อง

ชือ่ห้องชือ่อาคาร

ชือ่อาคาร



4. รูปถ่ายและ/หรือภาพวาดกรอบอาคาร ของอำคำรทีส่่งเขา้ประกวด

(หำกมีแบบแปลนหรือ drawing สำมำรถแนบมำเพิ่มเติม)

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





5. แผนผังแสดงระบบไฟฟ้าของอาคาร โดยใหแ้สดงแผนผังของทกุอาคารที่ส่งเข้าประกวด พรอ้มทั้งระบหุมายเลขมิเตอรด์้วย 

   สญัลักษณ์มเิตอร์

การไฟฟ้านคร



5. การใชพ้ลงังานของอาคารหรือพ้ืนทีท่ีส่ง่เขา้ประกวด ปี 2558 - 2559  (ให้แยกกรอกขอ้มูลตามหมายเลขเครื่องวดั)

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

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!

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!

หมำยเหตุ: ในกรณีมีหลำยอำคำร ให้แสดงค่ำกำรใช้พลังงำนของอำคำรที่จะส่งเข้ำประกวด ของทุกอำคำรทั้ง 2 ปี โดยสำมำรถเพิ่มตำรำงได้ตำมควำมเหมำะสม

               

เดอืน-ปี พลงังานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้ารวม (บาท)



6. แผนการอนุรกัษ์พลงังานและแผนกิจกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานของป ี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)


