
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุง

เสนอ

การไฟฟ้านครหลวง

กันยายน 2558

ชื่อร้านสะดวกซื้อ……………………………………สาขา...............  

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 4

รูปภาพอาคาร



1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อนิติบุคคลเจ้าของร้านสะดวกซ้ือ

1.2

1.3

เลขท่ี .............. ถนน .................................. แขวง/ตําบล .............................................. เขต/อําเภอ ..................................

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร 

1.4 ผู้กรอกข้อมูล/ผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

E-mail มือถือ

1.5 รูปแบบของร้าน และขนาดพ้ืนที่ 

รูปแบบของร้าน ต้ังอยู่ในตึกแถว/อาคารพาณิชย์

Stand alone

ตร.ม.

ขนาดพื้นที่ขาย ตร.ม.

ลักษณะของพื้นที่ผนังด้านข้าง

 พื้นที่กระจก ตร.ม. พื้นที่อิฐฉาบปูน ตร.ม.

 พื้นที่กระจก ตร.ม. พื้นที่อิฐฉาบปูน ตร.ม.

 พื้นที่กระจก ตร.ม. พื้นที่อิฐฉาบปูน ตร.ม.

 พื้นที่กระจก ตร.ม. พื้นที่อิฐฉาบปูน ตร.ม.

1.6

1.7 จํานวนพนักงานท้ังหมด (คน)

จํานวนพนักงาน (ต่อกะ)

1.8 ลักษณะรูปแบบของร้านเป็นแบบท่ี  (หากมีรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก 4 แบบ กรุณาวาดเพิ่มเติม)

แบบที่ 1: ทั้ง 4 ด้านไม่ติดกับคูหาใดๆ (Stand alone)

แบบที่ 2: ด้านซ้ายของร้าน ติดกับคูหาข้างเคียง

แบบที่ 3: ด้านขวาของร้าน ติดกับคูหาข้างเคียง

แบบที่ 4: ด้านซ้ายและขวาของร้าน ติดกับคูหาข้างเคียง

 (หากแต่ละกะไม่เท่ากัน ให้ระบุแยกเป็นกะ)

ด้านที่ 3 (ขวา) 

ด้านท่ี 4  (หลัง) 

เวลาเปิดให้บริการ (ชั่วโมงต่อวัน)

ชื่อร้านสะดวกซ้ือและสาขาที่ตั้ง

ขนาดของร้าน (กว้างxยาว)

ด้านท่ี 1 (หน้าร้าน) 

ด้านที่ 2 (ซ้าย) 

ที่อยู่ (สาขาที่ส่งเข้าร่วมโครงการ)



2. อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในร้านสะดวกซ้ือ

อุปกรณ์ กําลังไฟฟ้า (W) จํานวน

1. ไมโครเวฟ

2. ตู้แช่ไอศกรีม

3. ตู้ขนมจีบ-ซาลาเปา

4. เครื่องย่างไส้กรอก

5. หม้อต้มน้ําร้อน (สําหรับชา กาแฟ)

6. ตู้แช่น้ําแข็งยูนิค

7. เครื่องปั่นน้ําผลไม้

8. เครื่องทําแซนวิช

9. เครื่องชงกาแฟ

10. เครื่อง Slurpee

11. ตู้กดน้ําอัดลม

12. ตู้กดชา-กาแฟ

13. Ice Combo

14. เครื่องผลิตน้ําแข็ง 

15. ตู้แช่อาหารแช่แข็ง (ตู้แช่ข้าวกล่อง)

16. เครื่องผลิตน้ําแข็งพร้อมจ่ายบริเวณเคาน์เตอร์

17. ตู ้ATM

18. ………อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………..

19. ……………………..

20. …………………….



3. ระบบแสงสว่าง

ชนิดหลอดไฟ กําลังไฟฟ้า (W) บริเวณเปิดใช้งาน จํานวน (หลอด) จํานวนช่ัวโมงเปิดใช้งาน (ช่ัวโมง)



4. ตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ประเภท (ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง) ชนิด Closed/opened จํานวนประต ู(บาน) อุณหภูมิใช้งาน (°C) กําลังฟ้า (W) จํานวน (ตู้)



5. ระบบปรับอากาศ

ประเภทเครื่องปรับอากาศ ขนาด (BTU) จํานวน



เดือน/ปี จํานวน Sell slip

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

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

6. จํานวน Sell slip รายดือนย้อนหลัง 1 ปี - ปัจจุบัน



7. รูปถ่ายและภาพวาดกรอบอาคาร โดยระบุขนาดกว้าง-ยาว-สูง ในหน่วยเมตร ของสาขาท่ีส่งเข้าประกวด ท้ัง 4 ด้าน

(หากมีแบบแปลนหรือ drawing สามารถแนบมาเพ่ิมเติม)

สาขา ................................................... 





8. การใช้พลังงานของร้านสะดวกซื้อในสาขาที่ส่งประกวด ป ี2557 - 2558

สาขา…….. หมายเลขเคร่ืองวัด.....................

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 -                                                -                                                         

เฉล่ีย #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 -                                                -                                                         

เฉล่ีย #DIV/0! #DIV/0!

               

เดือน-ปี พลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า (บาท)



9. แผนการอนุรักษ์พลังงานและแผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของปี 2559

kWh/ปี บาท/ปี

-                       -                      -                         

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง  และทางอาคารมีความตั้งใจที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาคารประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง กฟน. กับโครงการส่งเสริมการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารโดย กฟน. และยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

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

         (                                             )

ตําแหน่ง ..............................................................

วันที่     .................................................................

รวม

ลําดับที่
ผลประหยัด

มาตรการ/กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและการประชาสัมพันธ์ ระบบ ระยะเวลาดําเนินการ เงินลงทุน (บาท)


