ใบสมัครเขารวมโครงการ
วิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใตเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คําชี้แจง : 1) กรุณาเติมขอมูลลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ที่ทานเห็นวาตรงกับความจริงมากที่สุด
และกรุณากรอกขอมูลใหครบถวน จํานวน 7 หนา เนื่องจากเปนขอมูลสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือก
โรงงานเขารวมโครงการฯ
2) ขอมูลที่ไดจากบริษัทฯ ทางโครงการฯ จะเก็บเปนความลับและใชเพื่อในการดําเนินงานโครงการฯ เทานั้น
3) กรุณาสงกลับมายังที่ Fax : 0-2612-9515 หรือ E-mail : iptp.diw@gmail.com
ติดตอคุณเขมชาติ โสตถิวัตน (เขม) Tel : 0-2214-6203-๕ ตอ 227
ภายในวันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561
บริ ษั ท /โรงงาน ……………………………………………………………………….………………………………………………………………..….
มีความประสงคจะเขารวมโครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายใตเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีขอมูลการดําเนินการ ดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตน
1.1 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล) : ……………………………………………………………………………………………………………….…….
เลขที่…………………………………………… ซอย……………………………………………… ถนน…………………………..………
ตําบล…………………………………………… อําเภอ……………………………………………จังหวัด……………………………….
รหัสไปรษณีย…………………………………โทรศัพท………………………………………… โทรสาร……………………………..
1.2 ชื่อโรงงาน : ……………………..………………………………………………………….……………………………………………..…..
เลขที่…………………………………………… ซอย……………………………………………… ถนน…………………………..………
ตําบล…………………………………………… อําเภอ……………………………………………จังหวัด………………………………..
รหัสไปรษณีย…………………………………โทรศัพท………………………………………… โทรสาร………………………………
1.3 ผูประสานงาน (คนที่ 1) : ……………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………
โทรศัพท : ………………………………………………………………. โทรสาร : ………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ผูประสานงาน (คนที่ 2) : ……………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………
โทรศัพท : ………………………………………………………………. โทรสาร : ………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ขอมูลเครื่องจักร อุปกรณ และการผลิต
2.1 กําลังการสกัดน้ํามันปาลมสูงสุด........................................................ ตันทะลายปาลมสด (FFB) ตอชั่วโมง
2.2 จํานวนหมอน้ํา โปรดระบุรายละเอียดในตาราง
หมอ
น้ําตัวที่

พิกัดหมอน้ํา
(Ton/hr)

พิกัดความดัน
(bar)

พิกัดอุณหภูมิ
ไอน้ํา (°C)

เชื้อเพลิงที่ใช
kg/hr

ติดตั้งเมื่อ
ป พ.ศ.

1
2
3
2.3 ชนิดเชื้อเพลิงที่ใชในหมอน้ําและปริมาณการใชเฉลี่ยตอเดือน
ใยปาลม

กะลาปาลม

ทะลายปาลม

หมอน้ํา
ปริมาณการใช มูลคาเชื้อเพลิง ปริมาณการใช มูลคาเชื้อเพลิง ปริมาณการใช มูลคาเชื้อเพลิง
ตัวที่
(ตันตอเดือน) (บาทตอตัน) (ตันตอเดือน) (บาทตอตัน) (ตันตอเดือน) (บาทตอตัน)

1
2
3
2.4 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย
หมอน้ําตัวที่ 1 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย ..........................................ตันตอชั่วโมง
หมอน้ําตัวที่ 2 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย ..........................................ตันตอชั่วโมง
หมอน้ําตัวที่ 3 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย ..........................................ตันตอชั่วโมง
2.5 การใชอุปกรณไลอากาศ (Deaerator)
 (1) มี ทั้งนี้มีการควบคุมอุณหภูมิน้ําในอุปกรณไลอากาศ (Deaerator) ....................... °C (โปรดระบุ)
 (2) ไมมี
2.6 คุณภาพน้ํา
1) น้ําปอนหมอน้ํา (Feed water)
Total Dissolved
Total Hardness
Conductivity
หมอน้ําตัวที่
Solid (TDS)
pH
(ppm as CaCO3)
(µs/cm)
(ppm)
1
2
3
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2) น้ําในหมอน้ํา (Water boiler)
Total Hardness
หมอน้ําตัวที่
(ppm as CaCO3)

Total Dissolved
Conductivity
Solid (TDS)
(µs/cm)
(ppm)

pH

1
2
3
2.7 อุปกรณสวนควบกับหมอน้ํา
 (1) Economizer (เครื่องอุนน้ําปอน)
เครื่องที่ 1 ขนาดพิกัด....................... kW
เครื่องที่ 2 ขนาดพิกัด....................... kW
เครื่องที่ 3 ขนาดพิกัด....................... kW
 (2) Air preheater (เครื่องอุนอากาศ)
เครื่องที่ 1 ขนาดพิกัด....................... kW
เครื่องที่ 2 ขนาดพิกัด....................... kW
เครื่องที่ 3 ขนาดพิกัด....................... kW
 (3) Fuel dryer (เครื่องไลความชื้นเชื้อเพลิง)
เครื่องที่ 1 ขนาดพิกัด....................... kW
เครื่องที่ 2 ขนาดพิกัด....................... kW
เครื่องที่ 3 ขนาดพิกัด....................... kW
2.8 เวลาทํางานตอการดําเนินการผลิต (ในชวง 1 ปที่ผานมา)
2.8.1 วันเวลาทํางาน

จํานวน ..................ชั่วโมงตอวัน
จํานวน ..................วันตอป

2.8.2 เดือนที่มีการทํางาน ชวง High Season ทํางาน.............วัน
กําลังการผลิต............................ ตันทะลายปาลมสด (FFB) ตอชั่วโมง
ชวง Low-Season ทํางาน.............วัน
กําลังการผลิต............................ ตันทะลายปาลมสด (FFB) ตอชั่วโมง
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2.9 แผนผัง/ แผนภูมิ (Flow chart) กระบวนการผลิต
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3. ขอมูลการจัดทํามาตรการและการจัดทําระบบมาตรฐานตางๆ
3.1 ทางโรงงานมีการทํามาตรการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับหมอน้ําหรือไม
 (1) ไมเคยทํา
 (2) เคยทํา โปรดระบุรายละเอียดในตาราง
ชื่อมาตรการ

ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ

1.
2.
3.
4.
3.2 มาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวของกับหมอน้ําทีโ่ รงงานมีความสนใจหรือคาดวาจะดําเนินการ
(สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (1) การนําความรอนทิ้งจากกาซไอเสียมาอุนน้ําปอนหมอน้ํา
 (2) การนําความรอนทิ้งจากกาซไอเสียมาอุนอากาศสําหรับการเผาไหม
 (3) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการตรวจติดตามการทํางานของหมอน้ําแบบ Real time
 (4) อืน่ ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………............………..
3.3 มาตรการและระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่โรงงานไดดําเนินการ
3.3.1 มาตรการดานพลังงาน  (1) ไมเคยทํา  (2) เคยทํา โปรดระบุรายละเอียดในตาราง
ชื่อมาตรการ

ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ

1.
2.
3.
3.3.2 มาตรการดานสิ่งแวดลอม  (1) ไมเคยทํา  (2) เคยทํา โปรดระบุรายละเอียดในตาราง
ชื่อมาตรการ

ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ

1.
2.
3.
4.
3.3.3 มาตรการดานความปลอดภัย  (1) ไมเคยทํา  (2) เคยทํา โปรดระบุรายละเอียดในตาราง
ชื่อมาตรการ

ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ

1.
2.
3.
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3.3.4 ระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่โรงงานไดดําเนินการ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 (1) ISO 14000  (2) OHSAS 18001  (3) ISO 50001  (4) ISO 9000
 (5) ISO 45001  (6) KAISEN
 (7) TQM
 (8) TPM
 (9) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………….…......…..
 (10) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………….…...…..
4. ความพรอมของโรงงานในการเขารวมโครงการ
4.1. ความพรอมของโรงงานในการไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ
1) ทางโรงงานมีความพรอมในการใหการสนับสนุนบุคลากรเพื่อจัดสรางทีมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานความรอนของโรงงานเพื่อรวมดําเนินงานกับทางโครงการฯ
 (1) 1-2 คน  (2) 3-4 คน  (3) 5 คนขึ้นไป
โปรดระบุรายชื่อและตําแหนง ดังตอไปนี้
1. .………………………..…………………………………………………………… ตําแหนง………………………………………
2. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง………………………………………
3. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง………………………………………
4. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง………………………………………
5. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง………………………………………
6. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง………………………………………
7. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง………………………………………
8. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง………………………………………
2) ในกรณีที่โรงงานของทานไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ทางโครงการฯ อาจมีการขอขอมูลเพิ่มเติม
ทานจะยินยอมใหขอมูลเพิ่มเติมกับทางโครงการฯ หรือไม
 (1) ยินยอม

 (2) ไมยินยอม เนื่องจาก..............................................................

3) ในกรณีที่โรงงานของทานไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ทางโครงการฯ จะมีการเขาสํารวจโรงงาน
ของทาน ทานจะอนุญาตใหเขาพื้นที่เพื่อการสํารวจโรงงานหรือไม
 (1) อนุญาต

 (2) ไมอนุญาต เนื่องจาก..............................................................

4) ในกรณีที่โรงงานของทานไดรับคัดเลื อกเขารวมโครงการฯ ทางโครงการฯ จะขอเขาพบกับผูบริหารระดับสู ง
เพื่ อ ทํ า การพู ด คุ ย และชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ต ลอดจนการดํ า เนิ น งานของโครงการฯ
ทางโครงการฯ สามารถเขาพบไดหรือไม
 (1) สามารถเขาพบได
 (2) ไมสามารถเขาพบได เนื่องจาก..........................................................................................................
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4.2. ความพรอมของโรงงานในการไดรับคัดเลือกเปนโรงงานตนแบบ
1) ในกรณี ที่ โ รงงานของท า นได รั บ คั ด เลื อ กเป น โรงงานต น แบบของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหม อ น้ํ า
หากมี ผู ที่สนใจเข าทํ าการศึ กษาดู งานเกี่ ยวกั บการเพิ่ มประสิ ทธิภาพหม อน้ํ า ท านจะยินยอมใหผูที่ สนใจ
เขาทําการศึกษาดูงานในโรงงานของทานหรือไม
 (1) ยินยอม
 (2) ไมยินยอม เนื่องจาก.........................................................................................................................
2) ในกรณี ที่ โ รงงานของท า นได รั บ คั ด เลื อ กเป น โรงงานต น แบบของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหม อ น้ํ า
ท า นจะยิ น ดีส นั บ สนุ น งบประมาณเพิ่มเติมบางสว นเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพหม อน้ํ าในโรงงานของท า น
กับทางโครงการหรือไม
 (1) ยินดีสนับสนุนงบประมาณ
 (2) ไมยินดีสนับสนุนงบประมาณ
3) ในกรณี ที่ โ รงงานของท า นได รั บ คั ด เลื อ กเป น โรงงานต น แบบของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหม อ น้ํ า
เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมี การติดตามประสิทธิภ าพเครื่ องจั กร อุปกรณ
และระบบที่ทําการติดตั้งเปนเวลา 2 ป ทานยินยอมใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามหรือไม
 (1) ยินดีใหติดตาม โปรดระบุระยะเวลา
 (1) 2 ป  (2) 3 ป  (3) 4 ป  (4) 5 ป  (5) มากกวา 5 ปขึ้นไป
 (2) ไมยินดีใหติดตาม
4) ในกรณี ที่ โ รงงานของท า นได รั บ คั ด เลื อ กเป น โรงงานต น แบบของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหม อ น้ํ า
เมื่อโครงการเสร็จสิ้น ทางโรงงานจําเปนตองรับผิดชอบในการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณและระบบ
ที่ติดตั้ง ทานมีความพรอมทั้งดานบุคลากรและงบประมาณในการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณและระบบ
ที่ติดตั้งหรือไม
 (1) มีความพรอมทั้งดานบุคลากรและงบประมาณในการบํารุงรักษา
 (2) มีความพรอมดานบุคลากรแตไมพรอมดานงบประมาณในการบํารุงรักษา
 (3) มีความพรอมดานงบประมาณแตไมพรอมดานบุคลากรในการบํารุงรักษา
 (4) ไมมีความพรอมทั้งดานบุคลากรและงบประมาณในการบํารุงรักษา
ลงชื่อ ……………………..……………….……………………………
(………………………….............………………………..)
ตําแหนง ………………………………………………………………..
................/......................./....................
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