
ใบสมัครเขา้ร่วมโครงการ

เสนอ

การไฟฟ้านครหลวง

วันที่….เดอืน....2559

โรงแรม …………...…………………………

ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในอาคาร ปทีี ่5

รูปภาพอาคาร



1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ประเภทอาคาร

1.2 ชื่อนิติบุคคล

1.3 ชื่ออาคาร

1.4

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

จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์ ................................... โทรสำร .....................................

1.5 ผู้กรอกข้อมูล/ผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล ..................................................................................... ต ำแหน่ง ..................................................

E-mail ..................................................................................... มือถือ ..................................................

1.6 กรอบอาคารและระบบแสงสว่าง (ถ้ามีข้อมูล)

อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4

1.7 การใช้เครือ่งจักร/อุปกรณไ์ฟฟ้า/อุปกรณส์ านักงานที่มีนัยส าคัญ 

ขนาด (kW) จ านวน (เครือ่ง)

10. ……….

ชั่วโมงใช้งาน ต่อ ปี

ที่อยู่

ค่ำ OTTV (W/m2)

ค่ำ RTTV (W/m2)

กำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงต่อพื้นที่ (W/m2)

รายการเครือ่งจักร/อุปกรณไ์ฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ

1. ลิฟท์

2. บันได้เล่ือน

5. ……….

3. ……….

4. ……….

8. ……….

6. ……….

7. ……….

9. ……….

โรงแรมเพือ่การธรุกจิ โรงแรมเพือ่การพกัผอ่น



1.8 ระบบปรับอากาศ

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

1.9 จ านวนห้องพักทั้งหมด ...................... ห้อง

จ านวนห้องจัดเลี้ยงทั้งหมด ...................... ห้อง จ านวนห้องประชุมทั้งหมด ...................... ห้อง

1.10 % การใช้งานห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และ ห้องพักที่จ าหน่ายได้ต่อเดือน ปี 2558 - 2559

หอ้งพักที่จ าหน่าย

ไดต้อ่เดอืน

% การใชง้านหอ้ง

จัดเลีย้ง

% การใชง้าน

หอ้งประชมุ

หอ้งพักที่

จ าหน่ายไดต้อ่

เดอืน(หอ้ง-วัน/เดอืน) (หอ้ง-วัน/

เดอืน)
ม.ค. ม.ค.

ก.พ. ก.พ.

ม.ีค. ม.ีค.

เม.ย. เม.ย.

พ.ค. พ.ค.

ม.ิย. ม.ิย.

ก.ค. ก.ค.

ส.ค. ส.ค.

ก.ย. ก.ย.

ต.ค. ต.ค.

พ.ย. พ.ย.

ธ.ค. ธ.ค.

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

หมายเหต:ุ % กำรใช้งำนหอ้งจัดเล้ียง หอ้งประชุม พจิำรณำจำก

จ ำนวนหอ้งจัดเล้ียง/หอ้งประชุมที่จ ำหนำ่ยได้ x จ ำนวนวันที่หอ้งจัดเล้ียง/หอ้งประชุมจ ำหนำ่ยได้

จ ำนวนหอ้งจัดเล้ียง/หอ้งประชุมทั้งหมด x  จ ำนวนวันทั้งหมดใน 1 เดือน

% การใชง้าน

หอ้งจัดเลีย้ง
เดือน เดือน% การใชง้านหอ้ง

ประชมุ

การระบายความร้อน ชนิด

ปี 2559ปี 2558

น ้า อากาศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้า อากาศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้า อากาศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้า อากาศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้า อากาศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………

น ้า อากาศpackagesplit type  

chiller อืน่ๆ………



2. ลักษณะการใช้งานพ้ืนที่แต่ละชั้น ป ี2558 - 2559 (สามารถเพ่ิมตารางได้ตามความเหมาะสม)

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

ห้องประชุม ห้องประชุม

Spa & Recreation Spa & Recreation

ห้องประชุม ห้องประชุม

Spa & Recreation Spa & Recreation

ห้องประชุม ห้องประชุม

Spa & Recreation Spa & Recreation

หมายเหต:ุ หากในชั้นน้ันไม่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมตามที่ระบุก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องน้ัน 

ชั้น 1 

ห้องพัก

ชั้น 2

Lobby, lounge, coffee shop

ห้องอำหำร

ห้องจดัเล้ียง

ชั้น ...…

ห้องอำหำร

ห้องจดัเล้ียง

อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

ห้องพัก

ห้องอำหำร

ห้องจดัเล้ียง

ชั้น 1 

ชั้น 2

ห้องอำหำร

ห้องจดัเล้ียง

อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

ชั้น ...…

อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

ห้องพัก

Lobby, lounge, coffee shop

ปี 2558

อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

Lobby, lounge, coffee shop

ห้องอำหำร

ห้องจดัเล้ียง

อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

ห้องพัก

พ้ืนที่ปรบัอากาศ พ้ืนที่ไมป่รบัอากาศ

   พ้ืนที่    (ตร.

ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่  (ตร.

ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่

พ้ืนที่ปรบัอากาศ

   พ้ืนที่    

(ตร.ม.)

พ้ืนที่ไมป่รบัอากาศ

   พ้ืนที่    

(ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่ อาคาร 2 ……………......เวลาท างานของพ้ืนที่อาคาร 1 ………....

Lobby, lounge, coffee shop

ห้องอำหำร

ห้องจดัเล้ียง

ห้องพัก ห้องพัก

Lobby, lounge, coffee shop Lobby, lounge, coffee shop



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

ห้องประชุม (Meeting) ห้องประชุม (Meeting)

Spa & Recreation Spa & Recreation

ห้องประชุม (Meeting) ห้องประชุม (Meeting)

Spa & Recreation Spa & Recreation

ห้องประชุม (Meeting) ห้องประชุม (Meeting)

Spa & Recreation Spa & Recreation

หมายเหต:ุ หากในชั้นน้ันไม่มีการใช้พ้ืนที่เพ่ือกิจกรรมตามที่ระบุก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องน้ัน 

ห้องจดัเล้ียง (Banquet)

อื่นๆ…....ระบ…ุ…... อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

ห้องพัก ห้องพัก

Lobby, lounge, coffee shop Lobby, lounge, coffee shop

ห้องอำหำร (Restaurant) ห้องอำหำร (Restaurant)

ชั้น 1 

ชั้น 2

พ้ืนที่ไมป่รบัอากาศ

   พ้ืนที่    

(ตร.ม.)
   พ้ืนที่ (ตร.ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่    (ตร.

ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่    พ้ืนที่  (ตร.

ม.)

เวลาท างานของพ้ืนที่เวลาท างานของพ้ืนที่

ห้องพัก

Lobby, lounge, coffee shop Lobby, lounge, coffee shop

ห้องอำหำร (Restaurant) ห้องอำหำร (Restaurant)

ห้องจดัเล้ียง (Banquet) ห้องจดัเล้ียง (Banquet)

ห้องจดัเล้ียง (Banquet)

อื่นๆ…....ระบ…ุ…... อื่นๆ…....ระบ…ุ…...

ห้องพัก

ชั้น 1 

ชั้น 2

ปี 2559

อาคาร 1 …......

พ้ืนที่ปรบัอากาศ พ้ืนที่ไมป่รบัอากาศ

อาคาร 2 ………………

พ้ืนที่ปรบัอากาศ

ห้องพัก ห้องพัก

ชั้น ...… ชั้น ...…

Lobby, lounge, coffee shop Lobby, lounge, coffee shop

ห้องอำหำร (Restaurant) ห้องอำหำร (Restaurant)

ห้องจดัเล้ียง (Banquet) ห้องจดัเล้ียง (Banquet)

อื่นๆ…....ระบ…ุ…... อื่นๆ…....ระบ…ุ…...



3. ชั่วโมงการใช้ห้องประชุม/สัมมนา และจัดเลี้ยง

ป ี2558
ชื่อห้อง พ้ืนที่ (ตร.ม.) ชั่วโมงใช้งาน ต่อ ปี

 ของ ห้องประชุม/

สัมมนา

ชั่วโมงใช้งานต่อปี

ของห้องจัดเลี้ยง

ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้

งาน ของห้อง
รวมชั่วโมง ต่อ ปี

*

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

-                    

-                    

-                    

รวม -          -                  -                  -                  

* รวมชั่วโมง ต่อ ป ีต้องมีค่าเท่ากับ 8760 

ป ี2559
ชื่อห้อง พ้ืนที่ (ตร.ม.) ชั่วโมงใช้งาน ต่อ ปี

 ของ ห้องประชุม/

สัมมนา

ชั่วโมงใช้งานต่อปี

ของห้องจัดเลี้ยง

ชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้

งาน ของห้อง
รวมชั่วโมง ต่อ ปี

*

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

ห้อง……. -                    

-                    

-                    

-                    

รวม -          -                  -                  -                  

* รวมชั่วโมง ต่อ ป ีต้องมีค่าเท่ากับ 8760 



4. รูปถ่ายและ/หรือภาพวาดกรอบอาคาร  ของอำคำรทีส่่งเขา้ประกวดแต่ละด้ำน

(หำกมีแบบแปลนหรือ drawing สำมำรถแนบมำเพิม่เติม)

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2

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

ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4



ด้ำนที่ 3 ด้ำนที่ 4

ด้ำนที่ 1 ด้ำนที่ 2

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



5. การใช้พลังงานของอาคาร ปี 2558 - 2559

เชือ้เพลิงที ่1 (ระบุ) ____________ เชือ้เพลิงที ่2 (ระบุ) ____________

ปริมาณ (ระบุหน่วย)___________ ปริมาณ (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! #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! #DIV/0!

หมำยเหตุ: ในกรณีมหีลำยอำคำร ใหแ้สดงค่ำกำรใชพ้ลังงำนของอำคำรทีจ่ะส่งเขำ้ประกวด และกำรใชพ้ลังงำนรวม

               ของทกุอำคำรทัง้ 2 ป ีโดยสำมำรถเพิม่ตำรำงได้ตำมควำมเหมำะสม

เดือน-ปี พลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า (บาท)



6. แผนการอนุรกัษ์พลังงานของป ี2560

kWh/ปี บาท/ปี

-                       -                  -                      

ขอรับรองวำ่ข้อมูลทั้งหมดเป็นควำมจริง  และทำงอำคำรมีควำมต้ังใจที่จะเข้ำรับกำรประเมินประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำน กับโครงกำรส่งเสริมกำรปรับปรุงประสิทธภิำพกำรใช้พลังงำน

ในอำคำรโดย กฟน. และยอมรับกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ เป็นที่ส้ินสุด

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

         (                                                )

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

วนัที่     ....................................................................

รวม

ล าดับที่
ผลประหยัด

มาตรการ ระบบ ระยะเวลาด าเนินการ เงินลงทุน (บาท)


