แบบขอมูลของอาคารเพื่อการวินิจฉัยการเปนอาคารควบคุม
 ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  องคกรมหาชน  อื่นๆ……………………….
1. ชื่อนิติบุคคล.............................................................................................................................................................................
หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล...............................................................................................................................(เลข 13 หลัก)
2. ชื่ออาคาร.................................................................................................................................................................................
3. ทีต่ ั้งอาคาร
เลขที่......................หมูที่...................ซอย.............................ถนน................................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพท.............................................................โทรสาร...............................อีเมล.................................................................
คาพิกัดทางภูมิศาสตร : .......................................... E , ......................................... N
4. วัน/เดือน/ป ที่เริ่มดําเนินการของอาคารควบคุม.........................................ประเภทอาคาร.......................................................
5. ขอมูลดานพลังงาน
5.1 การติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาที่ไดรับอนุมัติจากการไฟฟาฯ หรือผูจําหนาย
เครื่องที่ 1 : ขนาด.......................กิโลวัตต (kW) หรือ.........................กิโลโวลทแอมแปร (kVA)
หมายเลขทะเบียนผูใชไฟฟา ......................................... หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา.......................................
ไดรับอนุมัติใหติดตั้งเมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ...........
เครื่องที่ 2 : ขนาด.......................กิโลวัตต (kW) หรือ.........................กิโลโวลทแอมแปร (kVA)
หมายเลขทะเบียนผูใชไฟฟา ......................................... หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา.......................................
ไดรับอนุมัติใหติดตั้งเมื่อวันที่........เดือน...................พ.ศ...........
5.2 การติดตั้งหมอแปลงไฟฟา (เฉพาะที่ไดรบั อนุมัติจากการไฟฟาฯ หรือผูจําหนาย)
ลําดับ

ขนาด
(กิโลโวลทแอมแปร หรือ kVA)

จํานวน
(ลูก)

วัน/เดือน/ป
ที่ไดรับอนุมัติใหติดตั้ง

รวม
5.3 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด...........................................กิโลวัตต (เดือน........................................พ.ศ...................)
5.4 การใชพลังงานไฟฟาในรอบ 1 ป ที่ผานมา......................................................กิโลวัตต-ชั่วโมง (นับยอนหลังตั้งแต
เดือนมกราคม พ.ศ. .......... ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. .......... ของปที่ผานมา)
5.5 การใชพลังงานสิ้นเปลืองในรอบ 1 ป ที่ผานมา (นับยอนหลังตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. ....... ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ........
ของปที่ผานมา)
เฉพาะเจาหนาที่
ปริมาณความรอนรวม..............MJ/ป
ลําดับ

ชนิดพลังงาน

ปริมาณ

หนวย
(........./ป)

คาความรอนเฉลี่ย ปริมาณความรอนรวมเทียบเทา
(MJ/หนวย)
พลังงานไฟฟา (MJ/ป)

รวม

-25.6 การใชไอน้ําที่ไดจากการรับซื้อจากผูผลิตภายนอกในรอบ 1 ป ที่ผานมา (นับยอนหลังตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. ....... ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. ....... ของปที่ผานมา)
เฉพาะเจาหนาที่
สภาวะไอน้ํา
ปริมาณไอน้ํา
ปริมาณความรอน ปริมาณความรอนเทียบเทา
ลําดับ
ความดัน
อุณหภูมิ
(ตัน/ป)
(MJ/ป)
พลังงานไฟฟา (MJ/ป)
(บาร)
(oC)

รวม
รับรองขอมูลถูกตอง จํานวน...................... แผน
ลงชื่อ..........................................................ผูประสานงาน
(.......................................................)
หมายเลขโทรศัพท.......................................
ลงชื่อ.........................................................เจาของอาคาร
(.......................................................)
(ประทับตรานิติบุคคล)
เอกสารที่ตองแนบเพื่อประกอบการวินิจฉัย
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกไวไมเกิน 6 เดือน (ทุกแผน) นับตั้งแตวันที่ พพ. ไดรับเรื่อง
2. สําเนาเอกสารแสดงความเปน ผูมีสิทธิค รอบครอง เช น สําเนาทะเบียนบาน,สํา เนาสั ญญาเชาอาคารหรื อหนัง สือ
อนุญาตใหครอบครองอาคาร (สําหรับอาคาร)
3. หนังสือ รับรองการติ ดตั้งเครื่องวัดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา ที่อาคาร จากการไฟฟาฯ หรือผูจําหนาย โดยใหระบุ
ขนาดและจํานวนที่ติดตั้ง และวันที่ไดรับอนุมัติใหติดตั้ง
4. สําเนาบิลคา ไฟฟาที่ใ ชในแตละเดือ นและสําเนาบิลค าพลั งงานสิ้นเปลือ งอื่น (ถ ามี) เชน น้ํา มันเตา LPG ถานหิน
กาซธรรมชาติ และไอน้ําที่ซื้อ เปนตน นับยอนหลังตั้งแตเดือนมกราคมของปที่ผานมาจนถึงเดือนลาสุด
หมายเหตุ
1.

ใหผูมีอํานาจลงนามหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว ลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลในชองของผูรับรองกรณีมอบ
อํานาจใหกระทําการแทนตองมีห นัง สือมอบอํ านาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมแนบสําเนาบัต รประจํา ตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบาน ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
2. ในกรณีที่ พพ. ตรวจสอบแลวพบวาเอกสารอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 1-4 ไมครบถวนใหทางอาคารดําเนินการจัดสงเอกสารดังกลาวให
พพ. ภายในระยะเวลา 7 วัน ทําการ นับ จากวัน ที่ ได รับการติด ตอจากเจ าหนา ที่ ข อง พพ. หากพน กํ าหนดระยะเวลาดั ง กล าวแล ว
ทางอาคารยังไมดําเนินการใดๆ พพ. จะสงคืนเอกสารทั้ งหมดกับอาคาร เพื่อใหทางอาคารรวบรวมเอกสารใหค รบถวนกอนจัดสง ให
พพ. ดําเนินการตอไป
4. คาพิกัดทางภูมิศาสตร อางอิงตามมาตรฐานพิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator Co – Ordinate System)
ตัวอยาง 066408 E, 1520532 N (E หมายถึง ลองติจูดองศาตะวันออก , N หมายถึง ละติจูดองศาเหนือ)

กรุณาสงขอมูลไปที่ กลุมวิชาการและสงเสริมประสิทธิภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
หรือหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท 0 2223 0021-9 ตอ 1037 โทรสาร 0 2226 3943

