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     1.   ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

ขาพเจาในฐานะประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองวาไดดําเนิน

     การจัดการพลังงานใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

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

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช)

      วันที่ ................./...................../..................

     2.   ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

                    ขาพเจาในฐานะผูรับผิดชอบดานพลังงานของอาคารควบคุม ขอรับรองวาไดดําเนินการจัดการพลังงาน

     ใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

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

                 (นายประเสริฐศักดิ์  เกิดทรัพย)                          (.................................................)

     ตําแหนง  ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ                 ตําแหนง  ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

                 ทะเบียนเลขที่ ผชอ.03347                             ทะเบียนเลขที่..........................

            วันที่ ............/ ................./ .............                      วันที่ ............/ ................./ ..............

     3.   เจาของอาคารควบคุม

                    ขาพเจาในฐานะเจาของอาคารควบคุม/ผูรับมอบอํานาจ ขอรับรองวาไดดาํเนินการจัดการพลังงานให

   เปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

  

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

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช)

     วันที่ ................../...................../...................

ใบคํารับรองการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน

ของอาคารควบคุม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

-



หนา

ขอมูลเบ้ืองตน 1

ขอมูลดานการจัดการพลังงาน

       ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 3

       ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 8

       ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 9

       ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 11

       ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 21

และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

       ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ 34

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

      ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 41

      ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 46

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ขอมูลการใชอาคาร

ภาคผนวก ข. ขอมูลระบบไฟฟา

ภาคผนวก ค. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ภาคผนวก ง. ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

ภาคผนวก จ. สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา

ภาคผนวก ฉ. สัดสวนการใชพลังงานความรอน

ภาคผนวก ช. การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณที่มีนัยสําคัญ 

สารบัญ



 เพ่ือนําไปคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน



1. ชื่อนิติบุคคล: 

ชื่ออาคารควบคมุ: 

TSIC - ID:

2. ระบุกลุมอาคารควบคุม ดังน้ี

3. ที่อยูอาคาร

เลขที่ 46  หมู 3 ถนน ตําบล

อําเภอ จอมบึง จังหวัด รหัสไปรษณยี

โทรศัพท   โทรสาร อีเมล

4. ประเภทอาคาร

           สํานักงาน           โรงแรม           โรงพยาบาล           ศูนยการคา

           สถานศึกษา           อื่นๆ (ระบ)ุ  ....................................................

5. อาคารเริ่มเปดดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. 2511

5.1 จํานวนบุคลากร รวม 581 คน

 - ขาราชการสายวิชาการ                  70 คน

 - ขาราชการสายสนับสนุน 10 คน

 - พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 145 คน

 - พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 116 คน

 - พนักงานราชการ 22 คน

 - อาจารยพิเศษ 29 คน

 - อาจารยพิเศษ (รายชั่วโมง) 35 คน

 - อาจารยพิเศษ (โรงเรยีนสาธิตฯ) 19 คน

 - ลูกจางประจํา 14 คน

 - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 49 คน (ตามสัญญาจางของมหาวิทยาลัย)

 - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 4 คน (ตามโครงการจัดหารายไดและโครงการอื่นๆ)

 - ลูกจางชั่วคราวรายวัน 68 คน

กลุมที่ 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมที่ใชเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมกันนอยกวาสามพันกิโลวัตตหรือสามพัน

หารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ พลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนๆ 

โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวาหกสิบลานเมกะจูล/ป

ขอมูลเบ้ืองตน

ขอมูลท่ัวไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

85302-0074

กลุมที่ 2 (ขนาดใหญ) : อาคารควบคุมที่ใชเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมกันตั้งแตสามพันกิโลวัตตหรือสามพัน

หารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรข้ึนไปหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงานสิ้นเปลือง

อ่ืนๆ  โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูล/ปขึ้นไป

ราชบุร-ีจอมบึง จอมบึง

ราชบุรี 70150

032-720536-9 032-720548 director_mcru@hotmail.com
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5.2 จํานวน (แผนก/ฝาย) รวม 54 ฝาย
 - กองกลาง        8 ฝาย
 - กองนโยบายและแผน 5 ฝาย
 - กองพัฒนานักศึกษา 5 ฝาย
 - คณะครุศาสตร 5 ฝาย
 - สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ฝาย
 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 ฝาย
 - สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 3 ฝาย
 - คณะวิทยาการจัดการ 3 ฝาย
 - สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 ฝาย
 - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 ฝาย
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 ฝาย
 - วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย 3 ฝาย
 - บัณฑิตวิทยาลัย 3 ฝาย

6. จํานวนอาคารทั้งหมด : 50 อาคาร (รายละเอียดจํานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. สําหรับอาคารประเภทโรงแรม
จํานวนหองพักทั้งหมด - หอง (รายละเอียดจํานวนหองพักที่จําหนายได แสดงในภาคผนวก ก.)

8. สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล

จํานวนเตียงคนไขในทั้งหมด - เตียง (รายละเอียดจํานวนเตียงคนไขใน แสดงในภาคผนวก ก.)

9. ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ทะเบียนเลขที่

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

(จ)
อนุรักษพลังงาน

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

(ก) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

(ข)

ผชอ.03347

2. ดร.เสร ี เพ่ิมชาติ ผชอ.01663

ลําดบัท่ี ชื่อ - นามสกุล คุณสมบัต*ิ**

1. นายประเสริฐศักดิ์  เกิดทรัพย

เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน

***คุณสมบัติผูรับผิดชอบดานพลังงาน

เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในอาคารอยางนอยสามปโดยมีผลงานดานการอนุรักษ

พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคมุ

เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร  หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของ

เจาของอาคารควบคุม
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ข้ันตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

รูปที่ 1-1  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

ขอมูลดานการจัดการพลังงาน

ประธานคณะทํางาน

รองอธิการบดีฝายนโยบาย แผน และงบประมาณ

กรรมการคณะทํางาน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองอธิการบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรมสภามหาวิทยาลยั
และวิเทศสัมพันธ

รองอธิการบดีฝายบุคคล ภมูสิถาปตและนิติการ
รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

และศิษยเกา
ผูชวยอธิการบดีฝายสรางสรรคและสงเสริมการมีงานทาํของ

นักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสรมิสวัสดิภาพและสวัสดิการบคุคลากร

ผูชวยอธิการบดีประจําศูนยการเรยีนรูในเมืองราชบุรีใหจัด
การศึกษาไดมาตรฐาน

คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผูอํานวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

อาจารยสันติภาพ  ก้ัวพรหม

นายประเสริฐศักด์ิ  เกิดทรัพย

นางสาวพัชรพรรณ  หทัยโชติ
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1.2  การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอาํนาจหนาที่ความรับผิดชอบ

รูปที่ 1-2  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบ
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1.2  การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอาํนาจหนาที่ความรับผิดชอบ (ตอ)

รูปที่ 1-2  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน(ตอ)

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบ
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1.3 วิธีการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร
จํานวนติดประกาศ 1 แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร                                      เสียงตามสาย
แผนพับ/วารสาร 100 ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรบั 30 คน สัปดาหละ ….. ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ บุคลากร

   อื่นๆ (ระบุ) อบรมบุคลากร

      เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยอาคารได

ดําเนินการเผยแพรและดาํเนินการดังตอไปนี้

(ข) อบรมบุคลากร

     หลกัฐานหรอืเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

(ก) ติดประกาศ
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

รูปที่ 1-3  ภาพการเผยแพรดานการจัดการพลังงาน

(ข) ประชาสัมพันธรณรงค

(ค) กิจกรรมบุคลากร

รูปที่ 1-4  ภาพการเผยแพรดานการจัดการพลังงาน

(ใสเอกสารการเผยแพรคณะทํางานฯ วิธีการท่ี 2)
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ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

ระดับ

คะแนน

นโยบายการอนุรักษ

พลังงาน

การจัดองคกร การกระตุนและสราง

แรงจูงใจ

ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการ

สนับสนุนเปนครั้งคราวจาก

ฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

รายงานโดยตรงตอคณะ 

กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่ง

ประกอบดวยหัวหนาฝายตางๆ

คณะกรรมการอนุรักษ

พลังงานเปนชองทางหลัก

ในการดําเนินงาน

แจงผลการใชพลังงานจาก

มิเตอรยอยใหแตละฝายทราบ 

แตไมมีการแจงถึงผลการ

ประหยัด

ใหพนักงานรับทราบ

โครงการอนุรักษพลังงาน 

และใหมีการประชา 

สัมพันธอยางสม่ําเสมอ

ใชระยะเวลา คุมทุนเปนหลัก

ในการพิจารณาการลงทุน

2

ไมมีการกําหนดนโยบายที่

ชัดเจน โดยผูบริหารหรือ

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

รายงานตอคณะกรรมการ

เฉพาะกิจ แตสายงานบังคับ

บัญชาไมชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เปนผูดําเนินการ

ทาํรายงานติดตามประเมิน ผล 

โดยดูจากมิเตอรใหคณะ 

กรรมการเฉพาะกิจเขามา

เก่ียวของกับการตั้งงบประ มาณ

จัดฝกอบรมใหพนักงาน

รับทราบเปนครั้งคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี

ระยะเวลาคุมทุนเร็ว

1

ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว

เปนลายลักษณอักษร

ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี

ขอบเขตหนาที่ความ

รับผิดชอบจํากัด

มีการติดตออยางไมเปน

ทางการระหวางวิศวกรกับ

ผูใชพลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานดาน

คาใชจายการใชพลังงานเพื่อใช

กันภายในฝายวิศวกรรม

แจงใหพนักงานทราบอยาง

ไมเปนทางการเพื่อสงเสริม

การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการที่

ลงทุนต่ํา

0

ไมมีนโยบายที่ ชัดเจน ไมมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ไมมีการติดตอกับผูใช

พลังงาน

ไมมีระบบรวบรวมขอมูลและ

บัญชีการใชพลังงาน

ไมมีการสนับสนุนการ

ประหยัดพลังงาน

ไมมีการลงทุนใดๆในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช

พลังงาน

หมายเหตุ:

    ตารางดานบนได

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกวา ก็สามารถนํามาใชแทน

2. ในกรณีที่อาคารควบคมุพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้อาคารควบคุมจะดําเนินการหรือไมดําเนินการก็ได หากดําเนิน

   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกรตอเนื่องทุกๆป จะทําใหทราบสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดดียิ่งขึ้น

1. ขอมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนประเมินจาก....39........แผนก  ของจํานวนท้ังหมด......54.....แผนก หรือบุคลากรจํานวน.....290....

คน จากทั้งหมด........581...........คน คิดเปนรอยละ .....50.1.......

   

ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององคกร

มีการประสานงานระหวาง

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

และทมีงานทุก ระดับอยาง

 สม่ําเสมอ

กําหนดเปาหมายที่ครอบคลุม 

ติดตามผล หาขอผิดพลาด

ประเมินผล และควบคุมการใช

งบประมาณ

ประชาสัมพันธคุณคาของ

การประหยัดพลังงาน และ

ผลการดําเนินงานของการ

จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด

 โดยพิจารณาถึงความสําคัญ

ของโครงการ

มีนโยบายการจัด

การพลังงานจากฝายบริหาร

และถือเปนสวนหนึ่งของ

นโยบายของบริษัท

4

มีการจัดองคกรและเปน

โครงสรางสวนหนึ่งของฝาย

บริหารกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบไวชัดเจน
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ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน

3.1 นโยบายอนรุักษพลังงานขององคกร

นโยบายอนุรักษพลังงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายการอนุรักษพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับสถานภาพการใช

พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังตอไปนี้

เพื่อแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการดําเนนิการดานการอนุรักษพลังงาน อาคารควบคุมไดกําหนด

รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษพลังงาน

- 15 -



หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน
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3.2 การเผยแพรนโยบายอนรุักษพลังงาน

       เพ่ือใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม จึงไดดําเนินการ

เผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

        วิธีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน             

ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ 1 แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร                                      เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร …….. ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรับ 30 คน สัปดาหละ ….. ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ บุคลากร

   อ่ืนๆ (ระบุ) ประชาสัมพันธ/อบรมบุคลากร 

          

ใสเอกสารการเผยแพรนโยบายอนรุักษพลังงาน วิธีการที่ 1

(ก)   ติดประกาศ

ใสเอกสารการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน วิธีการที่ 2

(ข)   ประชาสัมพันธรณรงค/อบรม

หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 

2204/2556

220/2556
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรปูภาพตางๆเพิ่มเติม

รูปที่ 3-2  ภาพการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน
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ข้ันตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานขององคกรแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ

(ก) การประเมินระดบัองคกร

(ข) การประเมินระดบัการบริการ

(ค) การประเมินระดบัเครื่องจักร/อุปกรณ

โดยมีแนวทางดาํเนินการดังตอไปนี้

4.1 การประเมินระดับองคกร

ก. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงาน

    การใชพลังงานไฟฟา

หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ข.

รูปที่ 4-1  กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟารายเดอืน ป 2561 และป 2562

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

kWh ขอมูลเปรียบเทยีบการใชพลังงานไฟฟารายเดือน ป 2561 และป 2562

ป2561

ป2562

เดือน
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การใชพลังงานความรอน

หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ค.

การใชพลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา

หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ง.

รูปที่ 4-3  กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟารายเดือน ป 2561 และป 2562

รูปที่ 4-2  กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงรายเดือน ป 2561 และป 2562

0

0

0

1

1

1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

MJ การใชพลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา

เดือน

ไมมีการใชพลังงานความรอน

0

0

0

1

1

1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การใชพลังงานความรอน

เดือน

MJ

ไมมีการใชพลังงานความรอน
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                        ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาแยกรายระบบ

หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก จ.

                        ปริมาณการใชพลังงานความรอนแยกรายระบบ

รูปที่ 4-5 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบปรมิาณการใชพลังงานความรอนแยกรายระบบ ป 2561 และป 2562

รูปที่ 4-4 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบปรมิาณการใชพลังงานไฟฟาแยกรายระบบ ป 2561 และป 2562

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

kWh

ระบบ

ป2561

ป2562

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

MJ

ระบบ
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หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก ฉ.
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หมายเหตุ : รายละเอียดอางอิงอยูในภาคผนวก จ และ ฉ

     ข. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงานเทียบกับคาเปาหมายภายในอาคาร  

หรือเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานกับอาคารอื่น  (ถามี)

เทียบกับคาเปาหมายภายในอาคารหรือเปรยีบเทียบขอมูล (ถาม)ี

รูปที่ 4-6 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบสัดสวนการใชพลังงาน ทั้งสองป

สัดสวนการใชพลังงาน ป 2561 สัดสวนการใชพลังงาน ป 2562

รูปที่ 4-7 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงาน

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบข้อมูลการใช้พลังงานหรือ

ดัชนีการใช้พลังงานเทยีบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือ

เปรียบเทียบข้อมูล (ถ้าม)ี)

100%

ปี 2561

ไฟฟ้า

100%

ปี 2562

ไฟฟ้า
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4.2 การประเมินระดับการบริการ

                         4.2.1  คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย (ทุกกรณ)ี

ความรอน ความรอน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

ม.ค.-58 84,334.40 0.00 ม.ค.-59 84,334.40 0.00

ก.พ.-58 84,334.40 0.00 ก.พ.-59 84,334.40 0.00

ม.ีค.-58 84,334.40 0.00 ม.ีค.-59 84,334.40 0.00

เม.ย.-58 84,334.40 0.00 เม.ย.-59 84,334.40 0.00

พ.ค.-58 84,334.40 0.00 พ.ค.-59 84,334.40 0.00

ม.ิย.-58 84,334.40 0.00 ม.ิย.-59 84,334.40 0.00

ก.ค.-58 84,334.40 0.00 ก.ค.-59 84,334.40 0.00

ส.ค.-58 84,334.40 0.00 ส.ค.-59 84,334.40 0.00

ก.ย.-58 84,334.40 0.00 ก.ย.-59 84,334.40 0.00

ต.ค.-58 84,334.40 0.00 ต.ค.-59 84,334.40 0.00

พ.ย.-58 84,334.40 0.00 พ.ย.-59 84,334.40 0.00

ธ.ค.-58 84,334.40 0.00 ธ.ค.-59 84,334.40 0.00

รวม 1,012,012.80 0.00 รวม 1,012,012.80 0.00

เฉลี่ย 84,334.40 0.00 เฉลี่ย 84,334.40 0.00

     หมายเหต:ุ คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความรอน (เมกะจูล)

พื้นท่ีใชสอยท่ีใชงานจริง (ตารางเมตร)

2,876,010.98

10.23

11.87

11.77

122.77

10.15

239,667.58

275,812.00

213,756.00

10.42

168,591.00

278,137.99

237,631.00

297,364.00

244,116.00

240,616.00

254,263.00

237,883.00

7.20

10.85

10.27

เดือน

พื้นที่ใชสอยที่ใช

งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานที่ใช คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)

ไฟฟา
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

225,625.00

10.14

12.69

9.12

8.33

281,812.00

243,675.25 10.40

8.32

267,436.01 11.42

270,792.00 11.56

251,758.00 10.75

194,988.00

2,924,103.01 124.82

                  ตารางที่ 4.1 ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบป 2561 และป 2562

260,226.99 11.11

200,518.00 8.56

9.63

218,959.00 9.35

(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

232,656.99 9.93

195,184.00

คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)

ไฟฟา
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

12.03

222,775.00 9.51

238,853.00 10.20

เดือน

พื้นที่ใชสอยที่

ใชงานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานที่ใช

290,360.01 12.39
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รูปท่ี 4-7 คาการใชพลังงานจําเพาะของพ้ืนที่ใชสอยในรอบป 2561 และป 2562
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14.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

MJ/ตารางเมตร ดัชนีการใชพลังงานในรอบป 2561 และป 2562

ป2561

ป2562

เดือน
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4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

                การคนหาการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณหลัก อาคารควบคุมไดดําเนินการโดยการตรวจวัดหา

ขอมูลปรมิาณการใชพลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแตละเครื่องจักร/

อุปกรณหลักที่มีการใชในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปไดดังนี้
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ปรับอากาศ Air Split Type 12,000 Btu/hr 18 >10 2,000 85.00 36,720.00 1.50 kW/TR 1.50 kW/TR -

ปรับอากาศ Air Split Type 25,000 Btu/hr 91 >10 2,000 85.00 386,750.00 1.50 kW/TR 1.50 kW/TR -

ปรับอากาศ Air Split Type 33,000 Btu/hr 91 >10 2,000 85.00 510,510.00 1.50 kW/TR 1.50 kW/TR -

ปรับอากาศ Air Split Type 18,000 Btu/hr 27 >10 2,000 80.00 77,760.00 1.50 kW/TR 1.50 kW/TR -

ปรับอากาศ Air Split Type 36,000 Btu/hr 65 >10 2,000 85.00 397,800.00 1.50 kW/TR 1.50 kW/TR -

1,409,540.00

ทําน้ําเยน็ Chiller 80 TR 2 3 2,000 55.00 193,600.00 1.10 kW/TR 1.30 kW/TR

CHP 11.0 kW 2 3 2,000 85.00 37,400.00 1,900.0 GPM/kW 1,800.00 GPM/kW

231,000.00

แสงสวาง ฟลูออเรสเซนต 18 Watt 1,768 - 2,000 90.00 254,592.00 80 lm/W 72.00 lm/W -

แสงสวาง ฟลูออเรสเซนต 36 Watt 9,002 - 2,000 85.00 1,224,272.00 80 lm/W 72.00 lm/W -

1,478,864.00

หมายเหตุ : ใหดําเนินการบันทึกเฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ

ตารางที่ 4.4 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณหลัก

ระบบที่ใชพลังงาน
    ชื่อเคร่ืองจักร/

อุปกรณหลัก ขนาด หนวย

อายุการใช

งาน (ป)

ชั่วโมง

ใชงาน

เฉลี่ย/ป

พิกัด

จํานวน
ใชงานจริง

ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

(กิโลวตัต-ชั่วโมง/

ป)

% การ

เปดใชงาน
หมายเหตุ

หนวยคาพิกัด

968.00%

คาประสิทธภิาพหรือสมรรถนะ
สัดสวนการ

ใชพลังงาน

ในระบบ

1019.00%

7660.00%

หนวย
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หมายเหตุ : ใหดําเนินการบันทึกเฉพาะเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีนัยสําคัญ

ปริมาณการ

ใชพลังงานความ

รอน

(เมกะจูล/ป)

สัดสวนการ

ใชพลังงาน

ในระบบ

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ชนิด

ตารางที่ 4.5 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนมีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

ระบบที่ใชพลังงาน
    ชื่อเครื่องจักร/

อุปกรณหลัก

พิกัด

จํานวน

ชั่วโมง

ใชงาน

เฉลี่ย/ป

การใชเชื้อเพลิง

หมายเหตุ
ขนาด หนวยหนวยหนวย คาพิกัด หนวย ใชงานจริง

อายุการใช

งาน (ป)
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ข้ันตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนรุักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการอนรุักษพลังงาน

อาคารควบคุมไดกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังตอไปนี้

5.1 การกําหนดเปาหมายและแผนอนรุักษพลังงาน 

     เปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

คาเปาหมาย

          107.20

ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ
ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ

ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ

หมายเหตุ : กรณเีลือกเปาหมายการอนุรักษพลังงานเปนคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ และมีหลายบริการให

ระบุใหครบตามบริการท่ีอาคารดําเนินการ

การกําหนดเปาหมาย

รอยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม
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กิโลวัตต กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป บาท/ป ชนิด ปริมาณ (หนวย/ป) หนวยเชื้อเพลิง บาท/ป

ดานไฟฟา

1 96.00 192,000.00 806,891.47 80.11 4,500,000.00 5.58

2 8.12 11,368.00 47,774.70 4.74 435,000.00 9.11

3 0.00 53,550.00 229,729.50 22.34 120,000.00 2.24

รวมดานไฟฟา 104.12 256,918.00 1,084,395.67 107.20 5,055,000

ดานความรอน

1

2

3

รวมดานความรอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหต:ุ 1. รอยละผลประหยัด คดิเทียบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา

2. อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 4.20 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง (ป 2562)

3. อัตราคาเช้ือเพลิง - บาท/(ระบุหนวย) (ป 2562)

ตารางที่ 5.1 มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ในรอบป 2562

รอยละ

ผลประหยัด

เงินลงทุน

(บาท)

มาตรการทําความสะอาดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบประสิทธิภาพสูง

ระยะ

เวลา

คืนทุน (ป)

ไฟสองสวางอัติโนมัติพลังงานแสงอาทิตย

มาตรการ
ลําดับ

ที่

เปาหมายการประหยัด

ไฟฟา เช้ือเพลิง
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เริ่มตน ส้ินสุด

(เดือน/ป) (เดือน/ป)

1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา ม.ค.-62 ธ.ค.-62 4,500,000 คณะทํางาน

2 ไฟสองสวางอัติโนมัติพลังงานแสงอาทิตย ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา ม.ค.-62 ธ.ค.-62 435,000 คณะทํางาน

3 มาตรการทําความสะอาดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟา ม.ค.-62 ธ.ค.-62 120,000 คณะทํางาน

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

ตารางที่ 5.2 แผนอนุรกัษพลังงานดานไฟฟา ประจําป 2562

ลําดับ

ที่
มาตรการ วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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เริ่มตน ส้ินสุด

(เดือน/ป) (เดือน/ป)

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

ตารางที่ 5.3 แผนอนุรักษพลังงานดานความรอน ประจําป 2562

ลําดับ

ที่
มาตรการ วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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1) มาตรการลําดับที่:

2) ชื่อมาตรการ: เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบประสิทธิภาพสูง

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ: ตําแหนง

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 150 ชุด

6) สถานท่ีปรับปรุง: อาคารตางๆในหนวยงาน

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาใหสอดคลองตอนโยบายอนุรักษพลังงาน

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8) เปาหมายเชิงปริมาณ 96.00 192,000.00 806,891.47

9) ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 360 720,000.00 3,025,843.01

10) ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลงัการปรับปรุง 264 528,000.00 2,218,951.54

11) เงินลงทุนทั้งหมด 4,500,000.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 5.58 ป

13) รายละเอียดการดําเนนิการปรับปรุง:

          เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type) ในชุดที่มีประสิทธิภาพต่ําและมีอายุการใชงานเกิน 10 ป 

ดวยเครื่องปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง (High Efficiency ; EER ไมตํ่ากวา 10.6)  

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

          ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเครื่องเกาเพ่ือเทยีบกับคามาตรฐานและวิเคราะหการใชพลังงาน

ไฟฟากอนและหลังการปรับปรุง

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

แสดงรายละเอียดการวิเคราะหในหนาถัดไป

รายละเอยีดมาตรการอนรุักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

1

คณะทํางาน คณะกรรมการ
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รายการ สัญลักษณ หนวย ขอมลู ที่มาของขอมูล

1. ขอมูลเบื้องตน

1.1 คาไฟฟาฉลี่ยตอหนวย Ec ฿/kWh 4.20 ใบแจงหนี้คาไฟฟา

1.2 คา kW/TR ของระบบปรับอากาศใหม ChPn kW/TR 1.1 ขอมูลจากผูผลิต

1.3 ชั่วโมงการใชงานของเครื่องปรับอากาศ h h/y 2,000 จากการใชงานจริง

1.4 แฟคเตอรการทํางานคอมเพรสเซอรและเปดใชงาน OF % 80

1.5 จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ตองการเปลี่ยน N Set 150

1.6 ขนาดการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศรวม Btu Btu/hr 3,600,000 ชดุที่จะเปลี่ยน

1.7 คาใชจายในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทั้งหมด Ci ฿ 4,500,000 15,000 บาท/ตัน

2. ขอมูลตรวจวัด

2.1 คา kW/TR ของเครื่องปรับอากาศเดิม ChPo kW/TR 1.50 คาเฉลี่ยจากการตรวจวัด

3. การวิเคราะหทางเทคนิค

3.1 อัตราการทําความเย็นรวม
      Qo   = Btu / 12,000 Qo TR 300.00

3.2 พลังไฟฟากอนปรับปรุง
      Eso1 = ChPo x Qo Eso1 kW 450.00

3.3 พลังไฟฟาหลังปรังปรุง
      Esn1 = ChPn x Qo Esn1 kW 330.0

3.4 พลังงานไฟฟาลดลง
      Es1 = Eso1 - Esn1 Es1 kW 120.0

3.5 พลังงานไฟฟากอนการปรับปรุง
      Eso = Eso1 x h x OF Eso kWh/y 720,000

3.6 พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง
      Esn = Esn1 x h x OF Esn kWh/y 528,000

3.7 พลังงานไฟฟาลดลง
      Es = Eso - Esn Es kWh/y 192,000

3.8 คาพลังงานไฟฟาลดลง
      Sc = Es x Ec Sc ฿/y 806,891.5

4. การวิเคราะหการลงทุน

4.1 ระยะเวลาคืนทุน
      PB = Ci / Sc PB y 5.58

5. สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะห

5.1 พลังงานไฟฟาลดลง Es kWh/y 192,000

5.2 คาพลังงานไฟฟาลดลง Sc ฿/y 806,891.5

5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 5.58

มาตรการที่ 1 มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบประสิทธิภาพสูง

- 34 -



1) มาตรการลําดับที่:

2) ชื่อมาตรการ: ไฟสองสวางอัติโนมัติพลังงานแสงอาทิตย

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ: ตําแหนง

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: โคมไฟถนน

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 1 รายการ

6) สถานที่ปรับปรุง: ภายในมหาวิทยาลัย

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพ่ือลดการใชพลังงานไฟฟาใหสอดคลองตอนโยบายอนุรักษพลังงาน

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8) เปาหมายเชิงปริมาณ 8.12 11,368.00 47,774.70

9) ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 19.72 27,608.00 116,024.27

10) ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง 11.60 16,240.00 68,249.57

11) เงินลงทุนทั้งหมด 435,000.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 9.11 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

   เสนอโครงการไฟสองสวางอัติโนมัตพิลังงานแสงอาทิตย กํากับควบคมุเวลาเปด-ปด ที่ชัดเจนตามฤดูกาล 

เสนอตอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

พิจารณาไดจากการคํานวนผลประหยัดพลังงานไฟฟา เปรยีบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง และตรวจดูจาก

ใบแจงยอดการใชไฟฟา

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

แสดงรายละเอียดการวิเคราะหในหนาถัดไป

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

2

คณะทํางาน คณะกรรมการ
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มาตรการท ี2  ไฟสอ่งสวา่งอัตโินมัตพิลังงานแสงอาทติย์

โคมไฟถนนขนาด 20 W จํานวน  986  ชดุ =     (20 X 986)/1,000 

=     19.72  กิโลวัตต

กําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ =     19.72  กิโลวัตต

ชั่วโมงการใชงาน =     12 X 250 = 2,000 ชั่วโมง / ป

  % การเปดใชงาน =    70 %

พลังงานที่ใช =     ( 19.72 X 2,000 X 0.7 )

=     กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป

โคมไฟสองสวางอัติโนมัติพลังงานแสงอาทิตยขนาด 20 W จํานวน 580 ชดุ = ( 20 X 580 )/1000  กิโลวัตต

( ราคา 750 บาท/เครื่อง ) = 11.60  กิโลวัตต

ชั่วโมงการใชงาน =  กิโลวัตต

= 2,000  ชั่วโมง / ป

พลังงานที่ใช = (11.6 X 2,000 X 0.7) กิโลวัตต-ชั่วโมง / ป

= กิโลวัตต-ชั่วโมง / ป

ลดการใชกําลังไฟฟาลงได = 8.12  กิโลวัตต

พลังงานที่สามารถประหยัดได = ( 27,608 - 16240)

= กิโลวัตต-ชั่วโมง / ป

คิดเปนเงินที่ประหยัดได = 11,368 X 4.29 บาท/ป

= บาท/ป

เงินลงทุนทั้งหมด = บาท

ระยะเวลาคืน = 8.92 ป

กอนปรับปรงุ

27,608.00               

435,000.00              

48,768.72               

หลังปรับปรุง

( 12 X 250 )

16,240.00

11,368.00               

- 36 -



1) มาตรการลําดับที่:

2) ชื่อมาตรการ: มาตรการทําความสะอาดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ: ตําแหนง

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 btu ขนาด 24,000 btu และขนาด 18,000 btu 

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 200 ชุด

6) สถานที่ปรับปรุง: อาคารตางๆในหนวยงาน

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาใหสอดคลองตอนโยบายอนุรักษพลังงาน

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8) เปาหมายเชิงปริมาณ 0.00 53,550.00 229,729.50

9) ระดับการใชพลังงานอางอิงกอนการปรับปรุง 450.00 765,000.00 3,281,850.00

10) ระดับการใชพลังงานเปาหมายหลังการปรับปรุง 450.00 711,450.00 3,052,120.50

11) เงินลงทุนทั้งหมด 120,000.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.52 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

สํารวจรายการเครื่องปรับอากาศที่ตองการทําความสะอาดคอนเดนเซอรในปงบประมาณ 2558 โดยมีทั้งหมด 152

เครื่อง แบงเปนขนาด 33,000 btu 125 เครื่อง  และขนาด 18,000 btu  27 เครื่อง  โดยจะทําใหสามารถประหยัด

พลังงานลงได 7%

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

พิจารณาไดจากการคํานวนผลประหยัดพลังงานไฟฟา เปรียบเทียบกอนและหลงัการปรับปรงุ 

และตรวจดูจากใบแจงยอดการใชไฟฟา

15) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

แสดงรายละเอียดการวิเคราะหในหนาถัดไป

รายละเอียดมาตรการอนรุักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

3

คณะทํางาน คณะกรรมการ
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รายการ สัญลักษณ หนวย ขอมูล ที่มาของขอมูล

1. ขอมูลเบ้ืองตน

1.1 คาไฟฟาฉลี่ยตอหนวย Ec ฿/kWh 4.16 ใบแจงหนี้คาไฟฟา

1.2 ชั่วโมงการใชงานของเครื่องปรับอากาศ h h/y 2,000 จากการใชงานจริง

1.3 การทําความสะอาดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ ED % 7

      จะทําใหพลังงานไฟฟาที่ใชลดลงรอยละ

1.4 แฟคเตอรการทํางานคอมเพรสเซอรและเปดใชงาน OF % 85.00%

1.5 จํานวนเครื่องปรับอากาศที่ทําการปรับปรุง N Set 200.00

1.6 ขนาดการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศรวม Btu Btu/hr 3,600,000.00

1.7 คาใชจายในการลางเครื่องปรับอากาศทั้งหมด Ci ฿ 120,000.00

2. ขอมูลตรวจวัด
2.1 คา kW/TR ของเครื่องปรับอากาศเดิม ChPo kW/TR 1.50 คาเฉลี่ยจากการตรวจวัด

3. การวิเคราะหทางเทคนคิ

3.1 อัตราการทําความเย็นรวม
      Qo   = Btu / 12,000 Qo TR 300.00

3.2 พลังไฟฟารวมของเครื่องปรับอากาศ
      Eso1 = ChPo x Qo Eso1 kW 450.00

3.3 พลังงานไฟฟากอนการปรับปรุง
      Eso = Eso1 x h x OF Eso kWh/y 765,000.00

3.4 พลังงานไฟฟาลดลง
      Es = Eso x (ED/100) Es kWh/y 53,550.00

3.5 พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง
      Esn = Eso - Es Esn kWh/y 711,450.00

3.6 คาพลังงานไฟฟาลดลง
      Sc = Es x Ec Sc ฿/y 223,023.31

4. การวิเคราะหการลงทุน

4.1 ระยะเวลาคืนทุน
      PB = Ci / Sc PB y 0.54

5. สรุปผลที่ไดจากการวิเคราะห

5.1 พลังงานไฟฟาลดลง Es kWh/y 53,550.00

5.2 คาพลังงานไฟฟาลดลง Sc ฿/y 223,023.31

5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.54

มาตรการที่ 3 มาตรการทําความสะอาดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ
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5.2 แผนการฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 กิจกรรมอนุรักษพลังงาน ในวัน

กีฬาสี (ทุกป)

บุคลากร/

เจาหนาที่

/นักศึกษา

-

P

คณะทํางาน

2 ปลูกจิตสํานึกดานการประหยัด

พลังงาน

บุคลากร/

เจาหนาที่

100
P

คณะทํางาน

3 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ

พลังงาน

คณะทํางาน 15
P

คณะทํางาน

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รบัผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 สื่อรณรงคสรางสํานึกดานพลังงาน 

(โปสเตอร แผนพับ สติกเกอร.....)

บุคลากร/

เจาหนาที่

/นักศึกษา

-

P P P P P P P P P P P P

คณะทํางาน

ลําดับที่ กิจกรรม
เดือน

ผูรับผิดชอบ

ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2562

กลุม

ผูเขารวม

กิจกรรม

จํานวนเขา

รวมกิจกรรม

ตารางที่ 5.4 แผนการฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2561

ผูรับผิดชอบ
เดือน

ลําดับที่ หลักสูตร
กลุม

ผูเขาอบรม

จํานวน

ผูเขาอบรม
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หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รบัผิดชอบกิจกรรม
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5.3 การเผยแพรแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

     วิธีการเผยแพรแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ 2 แหง จํานวนติดประกาศ 3 แหง

เอกสารเผยแพร                                      เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร 200 ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรบั 30 คน ปละ 2 ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ…….

   อื่นๆ (ระบุ) ภาพกิจกรรมการฝกอบรม

     หลกัฐานหรอืเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรแผนฝกอบรม

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพ่ิมเติม

      เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและเขารวมดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิ

การอนุรกัษพลังงานขององคกร โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

รูปที่ 5-1 ภาพการเผยแพรประชุม/อบรม

(ข) ประชุมคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน

(ก) ภาพอบรมบุคลากร
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     หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

หมายเหตุ : กรณมีีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

(ก) ติดประกาศ

(ข) เอกสารเผยแพร

รูปที่ 5-2 ภาพการเผยแพรแผนกิจกรรมสงเสรมิการอนุรักษพลังงาน
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ข้ันตอนท่ี 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการ

          การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม

          และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนรุักษพลังงาน

คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไดดําเนินการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน

อนุรักษพลังงนที่กําหนดไว โดยผลการดําเนินการสรุปไดดังตอไปนี้

ลําดบัที่ มาตรการ หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก     อยูระหวาง

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

3

รองบประมาณสนับสนุน

มาตรการทําความสะอาดคอนเดนเซอร

เครื่องปรับอากาศ

ตารางที่ 6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

-

-

พิจารณาขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

ไฟสองสวางอัตโินมัตพิลงังานแสงอาทิตย

1

2

-

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบประสิทธิภาพสูง

จากกระทรวงพลังงาน
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รอยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน

ที่ใชเดิม

ระดับของคาการใชพลังงานตอ

หนวยบริการที่ 1

ระดับของคาการใชพลังงานตอ

หนวยบริการที่ 2

ระดับของคาการใชพลังงานตอ

หนวยบริการที่ 3

ตารางที่ 6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน

107.20 1.83

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน

การติดตามการดําเนินการ
แผนการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย

ผลการอนุรักษพลังงาน

ที่เกิดขึ้นจริง
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ชื่อมาตรการ: เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบประสิทธิภาพสูง

มาตรการลําดับที:่ 1 จากจํานวนทั้งหมด: 3 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

ม.ค.61-ธ.ค.62 - รองบประมาณ

สนับสนุน จาก

กระทรวงพลังงาน

4,500,000.00 - 96.00 192,000.00 806,891.47 - - -

หมายเหต:ุ ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : -

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : -

ไฟฟา

สถานภาพ

การดําเนินการ ไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ เงินลงทุน

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง
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ชื่อมาตรการ: ไฟสองสวางอัติโนมัติพลังงานแสงอาทิตย

มาตรการลําดับที:่ 2 จากจํานวนทั้งหมด: 3 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

ม.ค.61-ธ.ค.62 - รอพิจารณา 435,000.00 - 8.12 11,368.00 47,774.70 - - -

หมายเหต:ุ ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : -

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : -

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟา ไฟฟา
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ชื่อมาตรการ: มาตรการทําความสะอาดคอนเดนเซอรเครื่องปรับอากาศ

มาตรการลําดับที:่ 3 จากจํานวนทั้งหมด: 3 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

ม.ค.61-ธ.ค.62 - กําลังดําเนินการ 120,000.00 120,000.00 0.00 53,550.00 229,729.50 0.00 53,550.00 225,047.07

หมายเหต:ุ ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : -

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : -

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟา ไฟฟา
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6.2 ผลการติดตามการดําเนินงานของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ลําดับ

ที่
ชื่อหลักสูตรการฝกอบรม

จํานวน

ผูเขา

อบรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

ตารางที่ 6.5 สรปุสถานภาพการดําเนินงานตามหลักสูตรการฝกอบรม

กิจกรรมอนุรกัษพลังงาน

 ในวันกีฬาสี (ทุกป)

1 -

-

-

สถานภาพการดาํเนินการ

250

150

17

2

ประชุมคณะกรรมการ

อนุรักษพลังงาน

ปลูกจิตสํานึกดานการ

ประหยัดพลังงาน

3
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ลําดับ

ที่

ชื่อกิจกรรม

เพื่อสงเสริม

การอนุรกัษพลังงาน

จํานวน

ผูเขา

กิจกรรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

ตารางที่ 6.6 สรปุสถานภาพการดําเนินงานตามกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

สถานภาพการดาํเนินการ

1 สื่อรณรงคสรางสาํนึก

ดานพลังงาน (โปสเตอร

 แผนพับ สติกเกอร.....)

150 -
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ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

รูปที่ 7-1 คําสั่งแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคาํสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

การแตงต้ังคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
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7.2 การเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

     วิธีการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

      ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ 1 แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร                                      เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรับ 30 คน สัปดาหละ ….. ครั้ง 

ระดับของผูไดรบั บุคลากร

   อ่ืนๆ (ระบุ) ประชาสัมพันธ/อบรมบุคลากร

     หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

รูปที่ 7-2 เผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

หมายเหตุ : กรณมีีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

 เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

(ก)   การติดประกาศ

- 51 -



7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองคกร

มี ไมมี ครบ ไมครบ

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ที่ระบุ

    โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดาน

    การจัดการพลังงานใหบุคลากรรับทราบดวยวธิกีารตางๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

2. การประเมินสถานภาพ 1. ผลการประเมินการดําเนินงานดานพลังงานที่ผาน โดยใช

    การจัดการพลังงานเบื้องตน     ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management

    Matrix)

2. อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน 1. นโยบายอนุรักษพลังงาน P P

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานให

    บุคลากรรับทราบดวยวธีิการตางๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะสิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน ตามขอกําหนด

P P

P P

P P

P P
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มี ไมมี ครบ ไมครบ

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 1. การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร P P

2. การประเมินการใชพลังงานระดับการบริการ P P

3. การประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ P P

4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...............................................................

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ 1. มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน P P

    พลังงาน 2. แผนการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา P P

3. แผนการอนุรักษพลังงานดานความรอน P P

4. แผนการฝกอบรม P P

5. แผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน P P

6. อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...............................................................

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 1. ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน P P

 การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน P P

     เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ

   แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟา

4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ

   แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานความรอน

5. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรม P P

6. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพ่ือ

    สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

7. อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...............................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน  (ตอ)

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะตามขอกําหนด

P P

P P

P P
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มี ไมมี ครบ ไมครบ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

    พลังงาน     องคกร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน P P

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

8. การทบทวน วิเคราะห และแกไข 1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน P P

   ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางการแกไข

    ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

ลงชื่อ

(            อาจารย ดร.โกเมศ  กาบแกว             )

วันที่ ……….. / ………………... / ………….

ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

P P

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะตามขอกําหนด

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน  (ตอ)

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน

P P
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ข้ันตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

     อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการดาํเนินการดานการจัดการพลังงานโดยไดมีการประชุมไปแลว 1  ครั้ง

รวมทั้งไดนําขอมูลที่ไดจากคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรมาใชในการปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง

ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

8.1 การทบทวนการดําเนนิงานการจัดการพลังงาน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1

ครั้งที่ 1 เดือน พ.ศ.

ครั้งที่ เดือน พ.ศ.

ครั้งที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : กรณอีาคารดําเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ใหระบุเพิ่มเติม

ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ประจําป 2562

ครั้งที่

ป 2562 ป 2563

เดือน เดอืน
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รูปที่ 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน
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รูปที่ 8-2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน
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รูปที่ 8-3 เอกสารวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน
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รูปที่ 8-4 รูปการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน P

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน P

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน P

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน P

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน P

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน P

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน P

หมายเหตุ

ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ประจําป 2562

ผลการทบทวน
ขั้นตอน ขอบกพรองที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ       โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ 1 แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร                                      เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร ..... ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส    การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรับ 30 คน สัปดาหละ ….. ครั้ง 

ระดับของผูไดรบั บุคลากร

   อ่ืนๆ (ระบุ) ประชาสัมพันธ/อบรม

หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

          เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ขององคกร โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

(ก) ติดประกาศ
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หมายเหตุ : กรณมีีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

ภาพการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

(ข) เอกสารการประชมุ

(ข) อบรมบุคลากร
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ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก.

ขอมูลการใชอาคาร



ขอมูลการใชอาคาร

    ก.1 รายละเอียดการใชงานอาคาร (สําหรับอาคารทุกประเภท)

ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

1 อาคารเรียน 6 2522 8 250 1,323.00       928.00                2,251.00  -        2,251.00

2 อาคารเรียน 1 2511 8 250 675.00         1,800.00              2,475.00  -        2,475.00

3 อาคารเรียน 7 2518 8 250 260.00         1,588.00              1,848.00  -        1,848.00

4 อาคารเรียน 2 2513 8 250 580.00         1,533.00              2,113.00  -        2,113.00

5 อาคารเรียน 3 2514 8 250 834.00         1,156.00              1,990.00  -        1,990.00

6 อาคารเรียน 4 2515 8 250 428.00         1,714.00              2,142.00  -        2,142.00

7 อาคารเรียน 8 2516 8 250 1,748.82       393.18                2,142.00  -        2,142.00

8 อาคารคหกรรม 2517 8 250 21.00           472.50                   493.50  -          493.50

9 อาคารเรียน5 2517 8 250 284.00         1,339.50              1,623.50  -        1,623.50

10 อาคารเรียน 9 2537 8 250 1,480.00       4,286.50              5,766.50  -        5,766.50

11 อาคารจอมพลพาเลซ 2535 8 250 1,030.00       1,230.00              2,260.00  -        2,260.00

12 สํานักศิลปวัฒนธรรม 2497 8 250 459.00         309.00                   768.00  -          768.00

13 อาคารเรียนเกษตรศาสตร 2498 8 250 135.00         461.00                   596.00  -          596.00

14 อาคารเรียนศิลปะ 2514 8 250 68.00           1,084.00              1,152.00  -        1,152.00

15 อาคารเรียน 10 2540 8 250 32.00           128.00                   160.00  -          160.00

16 อาคารเรียนอุตสาหกรรมศิลป 2502 8 250 180.00         301.50                   481.50  -          481.50

17 โรงฝกงานชางไม 2497 8 250 40.00           924.00                   964.00  -          964.00

ตารางที่ ก.1 รายละเอียดการใชงานอาคาร ในรอบป 2560

พื้นท่ีทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ท่ีเปดใชงาน

เวลาทํางาน
(1) พื้นท่ีใชสอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม



ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

พื้นท่ีทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ท่ีเปดใชงาน

เวลาทํางาน
(1) พื้นท่ีใชสอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม

18 โรงฝกงานชางโลหะ 2513 8 250 36.00           545.00                   581.00  -          581.00

19 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 2543 8 250 -              749.00                   749.00  -          749.00

20 อาคารเรียน 11 2540 8 250 808.00         3,625.50              4,433.50  -        4,433.50

21 อาคารเรียนพลศึกษา 2521 8 250 73.30           1,020.30              1,093.60  -        1,093.60

22 โรงอาหาร 2515 8 250 28.00           1,271.00              1,299.00  -        1,299.00

23 อาคารหอประชุม 2512 8 250 -              1,146.00              1,146.00  -        1,146.00

24 อาคารฝายอาคารสถานท่ี 2512 8 250 28.00           626.00                   654.00  -          654.00

25 อาคารฝายยานพาหนะ 2540 8 250 32.00           288.00                   320.00  -          320.00

26 สโมสรอาจารย/ขาราชการ 2539 8 250 269.00         71.00                     340.00  -          340.00

27 โรงเรียนสาธิตอนุบาล 2499 8 250 -              865.00                   865.00  -          865.00

28 รานสวัสดิการ 2514 8 250 36.00           243.00                   279.00  -          279.00

29 โรงกรองนํ้า 2540 8 250 -              126.00                   126.00  -          126.00

30 ปะรําพิธี 2550 8 250 -              -                              -    -                 -   

31 อาคารเรียนดนตรี 2514 8 250 48.00           1,152.00              1,200.00  -        1,200.00

32 หอพักหญิง(หอไม3) 2500 8 250 -              236.50                   236.50  -          236.50

33 หอพักหญิง(หอไม4) 2500 8 250 -              236.50                   236.50  -          236.50

34 หอพักหญิง(แคทราย) 2516 8 250 -              1,200.00              1,200.00  -        1,200.00

35 หอพักหญิง(นิรนาม) 2514 8 250 -              1,200.00              1,200.00  -        1,200.00

36 หอพักหญิง(รมโพธิ)์ 2515 8 250 -              1,200.00              1,200.00  -        1,200.00

37 หอพักหญิง(ปฐมนาร)ี 2514 8 250 -              1,200.00              1,200.00  -        1,200.00

38 หอพักชาย(มิ่งขวัญ) 2516 8 250 -              1,200.00              1,200.00  -        1,200.00



ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

พื้นท่ีทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ท่ีเปดใชงาน

เวลาทํางาน
(1) พื้นท่ีใชสอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม

39 อาคารเรียน 12 2541 8 250 1,091.50       3,875.00              4,966.50  -        4,966.50

40 อาคารสระวายนํ้า 2540 8 250 -              4,369.00              4,369.00  -        4,369.00

41 อาคารเรียน 13 2541 8 250 64.00           384.00                   448.00  -          448.00

42 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 2548 8 250 11,520.00     -                   11,520.00  -      11,520.00

43 อาคารอเนกประสงค (หอประชุม 2000 ท่ีนั่ง) 2548 8 250 -              2,385.28              2,385.28  -        2,385.28

44 สมาคมศิษยเกา - 8 250 -              671.52                   671.52  -          671.52

45 อาคารอเนกประสงค (อาคารอํานวยการ) 2551 8 250 5,000.00       2,120.00              7,120.00  -        7,120.00

46 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2551 8 250 -              1,882.00              1,882.00  -        1,882.00

28,611.62    53,535.78     82,147.40    -             82,147.40     รวม



ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

1 อาคารเรียน 1 2511 8 250 675.00         1,800.00              2,475.00 -                     2,475.00

2 อาคารเรียน 2 2513 8 250 580.00         1,533.00              2,113.00 -                     2,113.00

3 อาคารเรียน 3 2514 8 250 834.00         1,156.00              1,990.00 -                     1,990.00

4 อาคารเรียน 4 2515 8 250 428.00         1,714.00              2,142.00 -                     2,142.00

5 อาคารเรียน 5 2517 8 250 284.00         1,339.50              1,623.50 -                     1,623.50

6 อาคารเรียน 6 2522 8 250 1,323.00       928.00                2,251.00 -                     2,251.00

7 อาคารเรียน 7 2518 8 250 260.00         1,588.00              1,848.00 -                     1,848.00

8 อาคารเรียน 8 2516 8 250 1,748.82       393.18                2,142.00 -                     2,142.00

9 อาคารเรียน 9 2537 8 250 1,480.00       4,286.50              5,766.50 -                     5,766.50

10 อาคารเรียน 10 2540 8 250 32.00           128.00                   160.00 -                       160.00

11 อาคารเรียน 11 2540 8 250 808.00         3,625.50              4,433.50 -                     4,433.50

12 อาคารเรียน 12 (หอสมุด) 2541 8 250 1,091.50       3,875.00              4,966.50 -                     4,966.50

13 อาคารเรียน 13 2541 8 250 64.00           384.00                   448.00 -                       448.00

14 อาคารสํานักงานคณะครุศาสตร 2517 8 250 21.00           472.50                   493.50 -                       493.50

15 สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 2497 8 250 459.00         309.00                   768.00 -                       768.00

16 สํานักศิลปวัฒนธรรม 2 2559 8 250 250.00         -                        250.00 -                       250.00

17 อาคารเรียนเกษตรศาสตร 2498 8 250 135.00         461.00                   596.00 -                       596.00

18 อาคารเรียนดนตรี 2514 8 250 48.00           1,152.00              1,200.00 -                     1,200.00

19 อาคารเรียนศิลปะ 2514 8 250 68.00           1,084.00              1,152.00 -                     1,152.00

ตารางที่ ก.2 รายละเอียดการใชงานอาคาร ในรอบป 2561

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ท่ีเปดใชงาน

เวลาทํางาน
พื้นท่ีทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พื้นท่ีใชสอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม



ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ท่ีเปดใชงาน

เวลาทํางาน
พื้นท่ีทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พื้นท่ีใชสอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม

20 อาคารปฏิบัติการครูพันธบึง 2558 8 250 1,344.00       1,256.00              2,600.00 -                     2,600.00

21 โรงฝกงานชางไม 2497 8 250 40.00           924.00                   964.00 -                       964.00

22 โรงฝกงานชางโลหะ 2513 8 250 36.00           545.00                   581.00 -                       581.00

23 อาคารจอมพลพาเลซ 2535 8 250 1,030.00       1,230.00              2,260.00 -                     2,260.00

24 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 2543 8 250 -              749.00                   749.00 -                       749.00

25 อาคารเรียนพลศึกษา (โรงยิม 1) 2521 8 250 73.30           1,020.30              1,093.60 -                     1,093.60

26 อาคารเรียนพลศึกษา (โรงยิม 2) 2558 8 250 -              -                              -   -                              -   

27 อาคารเรียนพลศึกษา (โดมลานอเนกประสงค) 2561 8 250 -              -                              -   -                              -   

28 โรงอาหาร 2515 8 250 28.00           1,271.00              1,299.00 -                     1,299.00

29 อาคารหอประชุม 2512 8 250 -              1,146.00              1,146.00 -                     1,146.00

30 อาคารอเนกประสงค (หอประชุม 2000 ท่ีนั่ง) 2548 8 250 -              2,385.28              2,385.28 -                     2,385.28

31 อาคารฝายยานพาหนะ 2540 8 250 32.00           288.00                   320.00 -                       320.00

32 สโมสรอาจารย/ขาราชการ 2539 8 250 269.00         71.00                     340.00 -                       340.00

33 โรงเรียนสาธิตอนุบาล 2499 8 250 -              865.00                   865.00 -                       865.00

34 รานสวัสดิการ 2514 8 250 36.00           243.00                   279.00 -                       279.00

35 โรงกรองนํ้า 2540 8 250 -              126.00                   126.00 -                       126.00

36 อัฒจันทรสนามกีฬา 2558 8 250 -              -                              -   -                              -   

37 สํานักงานหอพักหญิง (หอไม1) 2500 8 250 49.00           187.00                   236.00 -                       236.00

38 หอพักหญิง (หอไม2) 2500 8 250 -              236.50                   236.50 -                       236.50

39 หอพักหญิง (หอไม3) 2500 8 250 -              236.50                   236.50 -                       236.50

40 หอพักหญิง (หอไม4) 2500 8 250 -              236.50                   236.50 -                       236.50



ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

ลําดับท่ี ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ท่ีเปดใชงาน

เวลาทํางาน
พื้นท่ีทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พื้นท่ีใชสอย (2)

พื้นท่ีจอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม

41 หอพักหญิง (แคทราย) 2516 8 250 -              1,200.00              1,200.00 -                     1,200.00

42 หอพักหญิง (นิรนาม) 2514 8 250 -              1,200.00              1,200.00 -                     1,200.00

43 หอพักหญิง (รมโพธิ)์ 2515 8 250 -              1,200.00              1,200.00 -                     1,200.00

44 หอพักหญิง (ปฐมนาร)ี 2514 8 250 -              1,200.00              1,200.00 -                     1,200.00

45 หอพักชาย (มิ่งขวัญ) 2516 8 250 -              1,200.00              1,200.00 -                     1,200.00

46 อาคารสระวายนํ้า 2540 8 250 -              4,369.00              4,369.00 -                     4,369.00

47 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 2548 8 250 11,520.00     -                   11,520.00 -                   11,520.00

48 สมาคมศิษยเกา - 8 250 -              671.52                   671.52 -                       671.52

49 อาคารอเนกประสงค (อาคารอํานวยการ) 2551 8 250 5,000.00       2,120.00              7,120.00 -                     7,120.00

50 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2551 8 250 -              1,882.00              1,882.00 -                     1,882.00

รวม 30,046.62    54,287.78     84,334.40    -             63,140.88     



สําหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ รวม จํานวนหองพักที่จําหนายได จํานวนคนไขนอก จํานวนคนไขใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (หอง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ก.พ. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ม.ีค. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

เม.ย. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

พ.ค. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ม.ิย. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ก.ค. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ส.ค. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ก.ย. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ต.ค. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

พ.ย. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

ธ.ค. 28,611.62 53,535.78 82,147.40 - - -

- - -

ก.2 การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน

รวม

การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง

สําหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

ตารางที่ ก.3 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป 2560

สําหรับอาคารทุกประเภท

เดือน



สําหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ รวม จํานวนหองพักที่จําหนายได จํานวนคนไขนอก จํานวนคนไขใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (หอง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ก.พ. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ม.ีค. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

เม.ย. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

พ.ค. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ม.ิย. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ก.ค. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ส.ค. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ก.ย. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ต.ค. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

พ.ย. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

ธ.ค. 30,046.62 54,287.78 84,334.40 - - -

- - -รวม

ตารางที่ ก.4 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป 2561

เดือน

สําหรับอาคารทุกประเภท สําหรับอาคารประเภท

การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง โรงพยาบาล


