
  

คําช้ีแจง :  1) กรุณาเติมขอมูลลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ท่ีทานเห็นวาตรงกับความจริงมากท่ีสุด 

  และกรุณากรอกขอมูลใหครบถวน จํานวน 7 หนา เนื่องจากเปนขอมูลสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือก 

โรงงานเขารวมโครงการฯ  

 2) ขอมูลท่ีไดจากบริษัทฯ ทางโครงการฯ จะเก็บเปนความลับและใชเพ่ือในการดําเนินงานโครงการฯ เทานั้น 

 3) กรุณาสงกลับมายังท่ี Fax : 0-2612-9515 หรือ E-mail : iptp.diw@gmail.com 

 ติดตอคุณเขมชาติ โสตถิวัตน (เขม) Tel : 0-2214-6203-๕ ตอ 227  
ภายในวันศุกรท่ี 23  มีนาคม 2561 

 

บริษัท/โรงงาน ……………………………………………………………………….………………………………………………………………..…. 

มีความประสงคจะเขารวมโครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม

ภายใตเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงบริษัทฯ มีขอมูลการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ขอมูลเบ้ืองตน  

1.1 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล) : ……………………………………………………………………………………………………………….……. 

เลขท่ี…………………………………………… ซอย……………………………………………… ถนน…………………………..……… 

ตําบล…………………………………………… อําเภอ……………………………………………จังหวัด………………………………. 

รหัสไปรษณีย…………………………………โทรศัพท………………………………………… โทรสาร…………………………….. 

1.2 ชื่อโรงงาน : ……………………..………………………………………………………….……………………………………………..….. 

เลขท่ี…………………………………………… ซอย……………………………………………… ถนน…………………………..……… 

ตําบล…………………………………………… อําเภอ……………………………………………จังหวัด……………………………….. 

รหัสไปรษณีย…………………………………โทรศัพท………………………………………… โทรสาร……………………………… 

1.3 ผูประสานงาน (คนท่ี 1) : ……………………………………………………………ตําแหนง………………………………………… 

โทรศัพท : ………………………………………………………………. โทรสาร : ……………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ผูประสานงาน (คนท่ี 2) : ……………………………………………………………ตําแหนง………………………………………… 

โทรศัพท : ………………………………………………………………. โทรสาร : ……………………………………………………….. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบสมัครเขารวมโครงการ 

วิศวกรรมเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม  

ภายใตเงินกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. ขอมูลเครื่องจักร อุปกรณ และการผลิต 

2.1 กําลังการสกัดน้ํามันปาลมสูงสุด........................................................ ตันทะลายปาลมสด (FFB) ตอชั่วโมง 

2.2 จํานวนหมอน้ํา โปรดระบุรายละเอียดในตาราง 

หมอ

นํ้าตัวที่ 

พิกัดหมอนํ้า 

(Ton/hr) 

พิกัดความดัน 

(bar) 
พิกัดอุณหภูมิ 

ไอนํ้า (°C) 

เชื้อเพลิงที่ใช 

kg/hr 

ติดตั้งเม่ือ 

ป พ.ศ. 

1      

2      

3      

2.3 ชนิดเชื้อเพลิงท่ีใชในหมอน้ําและปริมาณการใชเฉลี่ยตอเดือน 

หมอนํ้า

ตัวที่ 

ใยปาลม กะลาปาลม ทะลายปาลม 

ปริมาณการใช 

(ตันตอเดือน) 

มูลคาเชื้อเพลิง 

(บาทตอตัน) 

ปริมาณการใช 

(ตันตอเดือน) 

มูลคาเชื้อเพลิง 

(บาทตอตัน) 

ปริมาณการใช 

(ตันตอเดือน) 

มูลคาเชื้อเพลิง 

(บาทตอตัน) 

1       

2       

3       

2.4 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย  

หมอน้ําตัวท่ี 1 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย ..........................................ตันตอชั่วโมง 
หมอน้ําตัวท่ี 2 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย ..........................................ตันตอชั่วโมง 
หมอน้ําตัวท่ี 3 อัตราการผลิตไอน้ําเฉลี่ย ..........................................ตันตอชั่วโมง 

2.5 การใชอุปกรณไลอากาศ (Deaerator) 

 (1)  มี ท้ังนี้มีการควบคุมอุณหภูมิน้ําในอุปกรณไลอากาศ (Deaerator) ....................... °C (โปรดระบุ) 
 (2)  ไมมี 

2.6 คุณภาพน้ํา  

1) น้ําปอนหมอน้ํา (Feed water) 

หมอนํ้าตัวที่ 
Total Hardness 

(ppm as CaCO3)   

Total Dissolved 

Solid (TDS) 

(ppm)  

Conductivity 

(µs/cm) 
pH 

1     

2     

3     
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2) น้ําในหมอน้ํา (Water boiler) 

หมอนํ้าตัวที่ 
Total Hardness 

(ppm as CaCO3)   

Total Dissolved 

Solid (TDS) 

(ppm)  

Conductivity 

(µs/cm) 
pH 

1     

2     

3     

 

2.7 อุปกรณสวนควบกับหมอน้ํา 

 (1)  Economizer (เครื่องอุนน้ําปอน)   
เครื่องท่ี 1 ขนาดพิกัด....................... kW 
เครื่องท่ี 2 ขนาดพิกัด....................... kW 
เครื่องท่ี 3 ขนาดพิกัด....................... kW 

 (2)  Air preheater (เครื่องอุนอากาศ)   
เครื่องท่ี 1 ขนาดพิกัด....................... kW 
เครื่องท่ี 2 ขนาดพิกัด....................... kW 
เครื่องท่ี 3 ขนาดพิกัด....................... kW 

 (3)  Fuel dryer (เครื่องไลความชื้นเชื้อเพลิง)  
เครื่องท่ี 1 ขนาดพิกัด....................... kW 
เครื่องท่ี 2 ขนาดพิกัด....................... kW 
เครื่องท่ี 3 ขนาดพิกัด....................... kW 

 

2.8 เวลาทํางานตอการดําเนินการผลิต (ในชวง 1 ปท่ีผานมา) 

2.8.1 วันเวลาทํางาน  จํานวน ..................ชั่วโมงตอวัน 

จํานวน ..................วันตอป 

2.8.2 เดือนท่ีมีการทํางาน   ชวง High Season  ทํางาน.............วัน  

   กําลังการผลิต............................ ตนัทะลายปาลมสด (FFB) ตอชั่วโมง 

   ชวง Low-Season  ทํางาน.............วัน  

 กําลังการผลิต............................ ตนัทะลายปาลมสด (FFB) ตอชั่วโมง 
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2.9 แผนผัง/ แผนภูมิ (Flow chart) กระบวนการผลิต        

 

 

  

๔/7 
 



3. ขอมูลการจัดทํามาตรการและการจัดทําระบบมาตรฐานตางๆ  

3.1 ทางโรงงานมีการทํามาตรการประหยัดพลังงานเก่ียวกับหมอน้ําหรือไม 

 (1) ไมเคยทํา  (2) เคยทํา โปรดระบุรายละเอียดในตาราง 

ชื่อมาตรการ ป พ.ศ. ที่ดําเนินการ 

1.  

2.  

3.  

4.  

3.2 มาตรการประหยัดพลังงานท่ีเก่ียวของกับหมอน้ําท่ีโรงงานมีความสนใจหรือคาดวาจะดําเนินการ  

(สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) การนําความรอนท้ิงจากกาซไอเสียมาอุนน้ําปอนหมอน้ํา 

 (2) การนําความรอนท้ิงจากกาซไอเสียมาอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 

 (3) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการตรวจติดตามการทํางานของหมอน้ําแบบ Real time 

 (4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………............……….. 

3.3 มาตรการและระบบมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีโรงงานไดดําเนินการ 

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 ระบบมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีโรงงานไดดําเนินการ (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) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………….…......….. 

 (10) อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………….…...….. 
 

4. ความพรอมของโรงงานในการเขารวมโครงการ  

4.1. ความพรอมของโรงงานในการไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ 

1) ทางโรงงานมีความพรอมในการใหการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดสรางทีมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงานความรอนของโรงงานเพ่ือรวมดําเนินงานกับทางโครงการฯ    

 (1) 1-2 คน     (2) 3-4 คน    (3) 5 คนข้ึนไป   

โปรดระบุรายชื่อและตําแหนง ดังตอไปนี้ 

1. .………………………..…………………………………………………………… ตําแหนง……………………………………… 

2. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

3. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

4. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

5. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

6. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

7. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

8. .………………………..……………………………………………………………. ตําแหนง……………………………………… 

2) ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ทางโครงการฯ อาจมีการขอขอมูลเพ่ิมเติม 

ทานจะยินยอมใหขอมูลเพ่ิมเติมกับทางโครงการฯ หรือไม 

 (1) ยินยอม  (2) ไมยินยอม เนื่องจาก.............................................................. 

3) ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ทางโครงการฯ จะมีการเขาสํารวจโรงงาน 

ของทาน ทานจะอนุญาตใหเขาพ้ืนท่ีเพ่ือการสํารวจโรงงานหรือไม 

 (1) อนุญาต  (2) ไมอนุญาต เนื่องจาก.............................................................. 

4) ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการฯ ทางโครงการฯ จะขอเขาพบกับผูบริหารระดับสูง 

เ พ่ือ ทําการ พูด คุยและชี้ แจง เ ก่ียว กับวัต ถุประสงคตลอดจนการดํ า เนินงานของโครงการฯ  

ทางโครงการฯ สามารถเขาพบไดหรือไม 

 (1) สามารถเขาพบได  

 (2) ไมสามารถเขาพบได เนื่องจาก.......................................................................................................... 
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4.2. ความพรอมของโรงงานในการไดรับคัดเลือกเปนโรงงานตนแบบ 

1) ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับคัดเลือกเปนโรงงานตนแบบของการเพ่ิมประสิทธิภาพหมอน้ํา 

หากมีผูท่ีสนใจเขาทําการศึกษาดูงานเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพหมอน้ํา ทานจะยินยอมใหผูท่ีสนใจ 

เขาทําการศึกษาดูงานในโรงงานของทานหรือไม 

 (1) ยินยอม  

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

2) ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับคัดเลือกเปนโรงงานตนแบบของการเพ่ิมประสิทธิภาพหมอน้ํา  

ทานจะยินดีสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมบางสวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหมอน้ําในโรงงานของทาน 

กับทางโครงการหรือไม  

 (1) ยินดีสนับสนุนงบประมาณ 

 (2) ไมยินดีสนับสนุนงบประมาณ 

3) ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับคัดเลือกเปนโรงงานตนแบบของการเพ่ิมประสิทธิภาพหมอน้ํา  

เม่ือโครงการเสร็จสิ้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการติดตามประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ 

และระบบท่ีทําการติดตั้งเปนเวลา 2 ป ทานยินยอมใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมติดตามหรือไม 

 (1) ยินดีใหติดตาม โปรดระบุระยะเวลา 

     (1)   2 ป   (2) 3 ป    (3) 4 ป  (4)  5 ป  (5) มากกวา 5 ปข้ึนไป 

 (2) ไมยินดีใหติดตาม 

4) ในกรณีท่ีโรงงานของทานไดรับคัดเลือกเปนโรงงานตนแบบของการเพ่ิมประสิทธิภาพหมอน้ํา  

เม่ือโครงการเสร็จสิ้น ทางโรงงานจําเปนตองรับผิดชอบในการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณและระบบ 

ท่ีติดตั้ง ทานมีความพรอมท้ังดานบุคลากรและงบประมาณในการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณและระบบ

ท่ีติดตั้งหรือไม 

 (1) มีความพรอมท้ังดานบุคลากรและงบประมาณในการบํารุงรักษา 

 (2) มีความพรอมดานบุคลากรแตไมพรอมดานงบประมาณในการบํารุงรักษา 

 (3) มีความพรอมดานงบประมาณแตไมพรอมดานบุคลากรในการบํารุงรกัษา 

 (4) ไมมีความพรอมท้ังดานบุคลากรและงบประมาณในการบํารุงรักษา 

 

                                                   ลงชื่อ ……………………..……………….…………………………… 

            (………………………….............………………………..) 

                      ตําแหนง ……………………………………………………………….. 

                   ................/......................./.................... 
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