




 
 

 
กําหนดการเข้าสํารวจการใช้พลังงาน 

ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ ทั้ง ๗ วิทยาลัย 
 

วันที ่ กําหนดการเขา้สํารวจการใช้พลงังาน 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๐:๐๐ น  เชิญประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  ข้อมูลการใช้พลังงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ  
  วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาตรัง,วิทยาลัยเทคนิค 
  กระบ่ี, วิทยาลัยเทคนิคพังงา และ วิทยาลัยเทคนิตระนอง 
  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
๑๐:๓๐ น เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยเทคนิคตรัง 
๑๓:๐๐ น เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาตรัง 
 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ๐๘:๐๐ น  เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี 
๑๑:๐๐ น เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยเทคนิคพังงา 
๑๕:๐๐ น เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยเทคนิคระนอง 
 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๐๙:๐๐ น  เชิญประชุมรองผู้อํานวยการวิทยาลัย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อมูลการใช้พลังงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ รวม ๓ ท่าน 
  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
๐๙:๓๐ น  เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
๑๓:๐๐ น เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ๐๙:๐๐ น  เข้าสํารวจการใช้พลังงานวิทยาลัยเทคนิคระนอง *  
  (สํารองกรณีเขา้สํารวจการใช้พลังงานไม่ทันตามกรอบเวลา 
    วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๖๑) 
 

 
หมายเหตุ : กําหนดการเข้าสํารวจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเดินทาง
และปริมาณระบบพลังงานไฟฟ้าในแต่ละวิทยาลัยที่เข้าสํารวจการใช้พลังงาน 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  Center of Excellence for Renewable Energy and Energy Efficiency 

 



ข้อมูลระบบไฟฟ้า
          ข.1 ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2561

หมายเลข หมายเลข ประเภท อัตรา
ผู้ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองวัดไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

     ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
     TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
    ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
    ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
    ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
    ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
    ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
    ปกติ ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว
    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

kVA ตัว

หม้อแปลงไฟฟ้า

1

2

3

รวม

5

6

7

4

ลําดับท่ี



อัตราการใช้ไฟฟ้า หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค.  - #DIV/0! #DIV/0!

ก.พ.  - #DIV/0! #DIV/0!

มี.ค.  - #DIV/0! #DIV/0!

เม.ย.  - #DIV/0! #DIV/0!

พ.ค.  - #DIV/0! #DIV/0!

มิ.ย.  - #DIV/0! #DIV/0!

ก.ค.  - #DIV/0! #DIV/0!

ส.ค.  - #DIV/0! #DIV/0!

ก.ย.  - #DIV/0! #DIV/0!

ต.ค.  - #DIV/0! #DIV/0!

พ.ย.  - #DIV/0! #DIV/0!

ธ.ค.  - #DIV/0! #DIV/0!

 - 0.00 0.00 0.00

 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจํานวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

รวม
เฉลี่ย

ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ตารางที่ ข.1 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2560

เดือน
พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้ารวม
 (บาท)

ค่าตัวประกอบภาระ 
(เปอร์เซ็นต์)

     ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย    
(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

x  100



หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า …....................... หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า......................................

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค. #DIV/0! #DIV/0!

ก.พ. #DIV/0! #DIV/0!

มี.ค. #DIV/0! #DIV/0!

เม.ย. #DIV/0! #DIV/0!

พ.ค. #DIV/0! #DIV/0!

มิ.ย. #DIV/0! #DIV/0!

ก.ค. #DIV/0! #DIV/0!

ส.ค. #DIV/0! #DIV/0!

ก.ย. #DIV/0! #DIV/0!

ต.ค. #DIV/0! #DIV/0!

พ.ย. #DIV/0! #DIV/0!

ธ.ค. #DIV/0! #DIV/0!

0.00 0.00 0.00 0.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2
กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มจํานวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

รวม
เฉลี่ย

เดือน

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)
ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)
     ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย    
(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ตารางที่ ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2561
อัตราการใช้ไฟฟ้า…........

x  100



ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน - เครื่องปรับอากาศ (Air Split Type)
มาตรการปรับปรุงระบบปรับอากาศ วันที่สํารวจ............ เดือน................................พ.ศ..2561..........
ชื่ออาคาร/วิทยาเขต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต/พื้นที่............................................ ผู้ให้ข้อมูล....................................................................................
หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ เบอร์ติดต่อ มือถิอ ........................................................

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 10 ปี
ขนาด อายุ ค่าประสิทธิภาพ ชั่วโมง วัน

อาคาร เลขครุภัณฑ์ ขนาดห้อง (ตร.ม.) ทําความเย็น อุปกรณ์ EER ทํางาน ทํางาน
แขวนฝ้า ตั้งพื้น ติดผนัง (Btu/h) 1 เฟส 3 เฟส (>10ปี) (ดูที่เครื่อง) (ชม./ปี) (วัน/ปี)

ระบบไฟฟ้า
ระยะทาง

ระหว่างคอย
ร้อนและคอย

เย็น (ม.)
ชนิดลําดับ ชั้น ชื่อห้อง



ระบบแสงสว่าง - หลอดไฟ
มาตรการปรับปรุงระบบแสงสว่าง

ชื่ออาคาร …………………………..........................................………………………………….. TSIC : ID ……..................………………………… ผู้ให้ข้อมูล ……..................…………………………
สังกัดหน่วยงาน …..........................................……………………………………………………………… วันที่สํารวจ ................................................ เบอร์ติดต่อ ……..................…………………………

อุปกรณ์ระบบแสงสว่าง
ปีที่ ชั่วโมง

ลําดับ อาคาร ชั้น ชื่อห้อง จํานวน จํานวน ชนิด ชนิด กําลังไฟฟ้า จํานวน ติดตั้ง ทํางาน วันทํางาน
มี ไม่มี หลอดต่อโคม โคม หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ หลอดไฟ หลอดไฟ (ชม./ปี) (วัน/ปี)

(W) (หลอด)

โคมไฟ หลอดไฟ

ชนิดโคม ผิวสะท้อนแสง



ระบบแสงสว่าง - โคมไฟถนน
มาตรการปรับปรุงระบบแสงสว่าง

ชื่ออาคาร …………………………..........................................………………………………….. ผู้ให้ข้อมูล ……..................…………………………
สังกัดหน่วยงาน …..........................................……………………………………………………………… เบอร์ติดต่อ ……..................…………………………

อุปกรณ์ระบบแสงสว่าง - โคมไฟถนน
ปีที่ ชั่วโมง

ลําดับ อาคาร/บริเวณพื้นที่ พื้นที่ติดตั้งโคมไฟถนน จํานวน จํานวน ชนิด ชนิด กําลังไฟฟ้า จํานวน ติดตั้ง ทํางาน วันทํางาน
หลอดต่อโคม โคม หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ หลอดไฟ หลอดไฟ (ชม./ปี) (วัน/ปี)

(W) (หลอด)

โคมไฟถนน หลอดไฟ


