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คำำานำา
คู่่�มืือการใช้้งานโปรแกรมื BEC Web-based

กระทรวงพลัังงาน โดยกรมพัฒนาพลัังงานทดแทนแลัะอนุรักษ์์พลัังงาน (พพ.) ได้ออก 

กฎกระทรวงกำาหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร แลัะมาตรฐานหลัักเกณฑ์์ แลัะวิธีีการในการ 

ออกแบบอาคารเพื�อการอนุรักษ์์พลัังงาน พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ 

การส่่งเส่ริมการอนุรักษ์์พลัังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2550) เพื�อเป็นการเพิ�ม

ประสิ่ทธิีภาพ การใช้พลัังงานในภาคอาคาร โดยเริ�มต้นตั�งแต่การออกแบบอาคารให้ส่ามารถลัด

ความร้อนเข้าส่่่อาคาร แลัะเลืัอกใช้วัส่ดุอุปกรณ์ที�มีประสิ่ทธิีภาพ แลัะเป็นมิตรต่อสิ่�งแวดล้ัอม 

โปรแกรม BEC หรือ Building Energy Code เป็นเครื�องมือคำานวณค่าการอนุรักษ์์ 

พลัังงานตามเกณฑ์์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื�อการอนุรักษ์์พลัังงาน ประกอบด้วย ระบบ 

เปลืัอกอาคารผนังอาคารแลัะหลัังคาอาคาร ระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ 

ผลิัตนำ�าร้อน การใช้พลัังงานหมุนเวียน แลัะการใช้พลัังงานโดยรวมของอาคารโดยภายใน 

โปรแกรม BEC บรรจุุค่าเกณฑ์์มาตรฐานแลัะส่มการการคำานวณตามกฎกระทรวงฯ แลัะประกาศ

ที�เกี�ยวข้องเพื�อให้ผ้่ใช้งานป้อนข้อม่ลัแบบอาคารที�ตรวจุประเมินลังในโปรแกรมแลัะโปรแกรม

คำานวณค่าอนุรักษ์์พลัังงานตามกฎหมายได้ทันที ซ่ึ่�งที�ผ่านมา พพ.ได้มีการพัฒนาแลัะปรับปรุง

โปรแกรม BEC ในเวอร์ชั�นต่าง ๆ มาโดยตลัอด

จุากนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทย แลัะ Energy 4.0 ของกระทรวงพลัังงาน 

พพ. จุ่งได้พัฒนาเครื�องมอืคำานวณคา่การอนรัุกษ์์พลัังงาน ใหส้่ามารถใช้งานผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต 

เรียกว่า “โปรแกรม BEC Web-based” ซ่ึ่�งส่ามารถป้อนข้อม่ลั ประเมินผลั แลัะจัุดเก็บฐาน 

ข้อม่ลัผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เพิ�มความส่ามารถของระบบบริหารจัุดการข้อม่ลั แลัะส่นับส่นุน 

การใช้กฎหมายการออกแบบอาคารเพื�อการอนุรักษ์์พลัังงานต่อไป

กรมพัฒนาพลัังงานทดแทนแลัะอนุรักษ์์พลัังงาน

พฤศจิุกายน 2562
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โคำรงสร้างของโปรแกรม BEC Web-based

รูปท่่ 1 โครงส่ร้างของโปรแกรม BEC Web-based

โครงส่ร้างของโปรแกรม BEC Web-based แบ่งการประเมินออกเป็นจุำานวน 5 ระบบคือ
 1. ระบบเปลืัอกอาคาร (Envelope System)
 2. ระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง (Lighting System)
 3. ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)
 4. อุปกรณ์ผลิัตนำ�าร้อน (Hot water equipment)
 5. การใช้พลัังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

ซ่ึ่�งหากป้อนข้อม่ลัประเมินครบทุก 5 ระบบ โปรแกรมจุะแส่ดงผลัการตรวจุประเมินในแต่ลัะระบบ  
รวมถ่งแส่ดงการใช้พลัังงานโดยรวมของอาคารทั�งนี�ผ้่ที�ทำาการตรวจุประเมินแบบอาคารส่ามารถส่ร้างรายงาน 
ผลัการตรวจุประเมินอาคารอนุรักษ์์พลัังงานจุากโปรแกรม เพื�อส่ามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 
นอกเหนือจุากการประเมินแบบอาคารอนุรักษ์์พลัังงานแล้ัวนั�น โปรแกรม BEC Web-based ส่ามารถ

แส่ดงส่ถิติผลัการตรวจุประเมิน ผลัประหยัดทั�งหมดที�เกิดข่�นของทุกโครงการที�มีอย่่ในบัญชีของผ้่ใช้งาน 

การสมัคำรเข้าใช้้งาน และการเข้าสู�ระบบของโปรแกรม BEC Web-based
โปรแกรม BEC Web-based ส่ามารถเข้าใช้งานผ่าน Web browser ได้ทุกประเภท โดยเข้าใช้งาน 

ได้ที� http://bec.energy.in.th เมื�อเข้าใช้งานจุะปรากฏหน้าต่างส่ำาหรับเข้าส่่่ระบบของโปรแกรม แลัะ การส่มัคร

บัญชีผ้่ใช้งานใหม่
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รูปท่่ 2 หน้าต่างส่ำาหรับเข้าส่่่ระบบของโปแกรม แลัะส่มัครบัญชีผ้่ใช้งานใหม่

 การส่มัครบัญชีผ้่ใช้งาน ส่ามารถทำาได้โดยการกด                       แลัะป้อนข้อม่ลัดังร่ปที� 3 

จุากนั�นกด                    หากการลังทะเบียนส่มบ่รณ์ จุะปรากฏหน้าต่างดังร่ปที� 4

รูปท่่ 3 หน้าต่างส่ำาหรับป้อนข้อม่ลัส่มัครบัญชีผ้่ใช้งานใหม่ 
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รูปท่่ 4 การส่มัครส่มบ่รณ์ ผ้่ส่มัครใช้งานต้องยืนยันตัวตน

หลัังจุากนั�นโปรแกรมจุะส่่งอีเมลั เพื�อให้ผ้่ที�ส่มัครใช้งานยืนยันยันบัญชีผ้่ใช้งาน (Activate) ไปยังอีเมลั

 ที�ป้อนไว้ดังร่ปที� 5 ให้ทำาการกด URL ที�ปรากฏในอีเมลั เพื�อยืนยันบัญชีผ้่ใช้งาน

รูปท่่ 5 ผ้่ที�ส่มัครใช้งานยืนยันยันบัญชีผ้่ใช้งาน (Activate) โดยการกด URL ที�ปรากฏ

 เมื�อยืนยันบัญชีผ้่ใช้งานแล้ัว หน้าต่างของโปรแกรมจุะแส่ดงดังร่ปที� 6 ซ่ึ่�งถือว่าผ้่ส่มัครทำาการ

ยืนยันบัญชีผ้่ใช้งานส่ำาเร็จุ ส่ามารถเข้าส่่่ระบบได้โดยใช้อีเมลั แลัะรหัส่ผ่านที�ได้ป้อนไปในขั�นตอนการส่มัคร

รูปท่่ 6 ผ้่ที�ส่มัครใช้งานยืนยันยนับัญชีผ้่ใช้งานส่ำาเร็จุ
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ซ่ึ่�ง พพ. ได้ส่ร้างบัญชีทดลัองใช้งาน (Username) แลัะรหัส่ผ่าน (Password) เพื�อเปิดให้เข้าทดส่อบ

การใช้งานจุำานวน 300 บัญชีผ้่ใช้งาน โดยมีชื�อผ้่ใช้งาน แลัะรหัส่ผ่านดังร่ปที� 7

รูปท่่ 7 ชื�อผ้่ใช้งาน แลัะรหัส่ผ่าน

ส�วนประกอบของโปรแกรม BEC Web-based
  

รูปท่่ 8 ส่่วนประกอบของหน้าหลััก (Dashboard)

โปรแกรม BEC Web-based เมื�อผ้่ใช้งานเข้าส่่่ระบบเรียบร้อยแล้ัวจุะเข้ามายังหน้าหลััก (Dashboard) 

ของโปรแกรมมีส่่วนประกอบของโปรแกรม 4 ส่่วน ดังนี�

ส�วนท่่ 1 Change language and Current user แส่ดงรายลัะเอียดชื�อผ้่ใช้งานแลัะปุ�มเปลีั�ยนภาษ์า 

มีรายลัะเอียดดังนี�

 1.1 Change language ปุ�มเปลีั�ยนภาษ์า ส่ามารถเลืัอกใช้ภาษ์าไทย หรือภาษ์าอังกฤษ์

 1.2 Current user ส่่วนแส่ดงชื�อผ้่ใช้งาน แลัะการออกจุากระบบ (Log out)

ส�วนท่่ 2 Dashboard แสดงรายละเอ่ยดข้อมูลหลักของโคำรงการ ม่รายละเอ่ยดดังน้่

 2.1 Dashboard หน้าหลััก ปุ�มกดที�ใช้กลัับส่่่หน้าหลัักของผ้่ใช้งาน

 2.2 Projects โครงการ แส่ดงรายชื�ออาคารหรือโครงการ

1

2

3

4
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ส�วนท่่ 3 Master Information แสดงรายละเอ่ยดฐานข้อมูลหลักของวัสดุและอุปกรณ์์ของ 
โปรแกรม ม่รายละเอ่ยดดังน้่

 3.1 Materials รายการวัส่ดุผนังแลัะหลัังคาอาคาร แส่ดงฐานข้อม่ลัวัส่ดุของระบบเปลัือก 
อาคาร ประกอบด้วยวัส่ดุผนังท่บ (Opaque Material) แลัะวัส่ดุโปร่งแส่งหรือกระจุก (Transparent Material)

 3.2 Components แส่ดงข้อม่ลัของส่่วนประกอบผนังที�ผ้่ใช้งานส่ร้างข่�นมาเพื�อใช้งานใน 
โครงการ โดยผ้่ใช้งานส่ามารถส่ร้างมาเพียงครั�งเดียวแลัะใช้กับทุก ๆ โครงการได้

 3.3 Lighting System ระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง แส่ดงฐานข้อม่ลัของหลัอดไฟฟ้า (Lamp)  
แลัะบัลัลัาส่ต์ (Ballast) ซ่ึ่�งผ้่ใช้งานส่ามารถเลัือกชนิดของหลัอดไฟแลัะบัลัลัาส่ต์มารวมกันเป็นชุดโคมไฟ  
(Luminaire)

 3.4 Air Conditioning System อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ แบ่งเป็นเครื�องปรับอากาศแบบ 
หน่วยเดียว (Split Type) เครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุด (Packaged Unit) แลัะเครื�องปรับอากาศแบบรวมศ่นย์
(Central Unit) รวมถ่งส่่วนประกอบอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับระบบปรับอากาศได้แก่ เครื�องส่่บนำ�า (Pump) แลัะ
หอผ่�งลัมเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น

 3.5 Hot Water Equipment อุปกรณ์ผลิัตนำ�าร้อน แบ่งเป็นหม้อนำ�า (Boiler) แลัะป๊�มความ
ร้อน (Heat Pump) 

 3.6 Renewable Energy อุปกรณ์ผลิัตพลัังงานหมุนเวียน รองรับร่ปแบบการผลิัตไฟฟ้าจุาก
เซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์ ซ่ึ่�งจุะมีการเพิ�มร่ปแบบการใช้พลัังงานหมุนเวียนอื�น ๆ ในอนาคตด้วย

 3.7 Other Equipments อุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ ที�ผ้่ใช้งานส่ร้างข่�นมาเพื�อระบุไปในอาคาร เช่น
โทรทัศน์ ต้่เย็น หรือเครื�องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ส�วนท่่ 4 Working Space พ้ืนท่่ทำางาน แสดงสถานะผลการประเมินโดยรวมของทุกโคำรงการท่่ถูก
สร้างข้้นมาโดยผู้ใช้้งานน้ัน ๆ ม่รายละเอ่ยดดังน้่

 4.1 โครงการทั�งหมด (Total Project) แส่ดงจุำานวน แลัะรายลัะเอียดโครงการที�ถ่กส่ร้างข่�น 
โดยระบุชื�อโครงการ (Project Name) วันที�ส่ร้างข้อม่ลั (Date) ประเภทอาคาร (Type) พื�นที�ใช้ส่อยรวม (Area) 
แลัะส่ถานภาพโครงการ (Status)

 4.2 โครงการที�ผ่านทั�งหมด (Total Passed Project) แส่ดงจุำานวนโครงการที�มีผลัการประเมิน
ผ่านเกณฑ์์

 4.3 ผลัประหยัดโดยรวม (Total Energy Saving) แส่ดงผลัประหยัดโดยรวมของทุกโครงการ

 4.4 พลัังงานหมุนเวียนทั�งหมด (Total Renewable Saving) แส่ดงค่าพลัังงานหมุนเวียนโดย
รวมของทุกโครงการ

 4.5 ร้อยลัะผลัประหยัด (Saving Energy) แส่ดงกราฟร้อยลัะผลัประหยดัของแต่ลัะโครงการ
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รูปท่่ 9 ส่่วนประกอบของพื�นที�ทำางาน (Working Space)

เมื�อเข้าส่่่ระบบผ้่ใช้งานแล้ัว ขั�นตอนต่อไปคือการส่ร้างข้อม่ลัโครงการ โดยกดเข้าเมน่ โครงการ แลัะ 
กดปุ�ม                    เพื�อส่ร้างโครงการซ่ึ่�งจุะต้องป้อนข้อม่ลัที�จุำาเป็น ดังร่ปที� 10 ดังนี� 

1. ชื�ออาคารหรือโครงการ (Project Name)
2. ประเภทของอาคาร (Building Type) ประกอบด้วย 9 ประเภทอาคาร
 School = ส่ถานศ่กษ์า    Entertainment Building = ส่ถานบริการ
 Office = ส่ำานักงาน    Hotel = โรงแรม
 Department Store = ห้างส่รรพสิ่นค้า  Hospital = โรงพยาบาลั
 Conventional Building = อาคารชุมนุมคน Condominium  = อาคารชุด
 Theaters = โรงมหรส่พ  
3. ข้อม่ลัที�อย่่ของโครงการ (Address)
4. จัุงหวัดที�ตั�งของโครงการ (Province)
5. คำาอธิีบายอื�น ๆ ที�ผ้่ใช้งานต้องการที�จุะระบุให้กับโครงการที�ส่ร้าง (Description)
6. ตำาแหน่งที�ตั�งของโครงการจุากแผนที�ออนไลัน์ (Map) เพื�อระบุลัะติจุ่ด (Latitude) 
    แลัะลัองติจุ่ด (Longitude)

7. การส่ร้างโครงการ (Create)

4.1

4.2 4.3

4.5

4.4
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รูปท่่ 10 การส่ร้างข้อม่ลัของโครงการ

เมื�อผ้่ใช้งานส่รา้งโครงการแลัว้โปรแกรมจุะแส่ดงหนา้ Project Windowที�ระบขุ้อม่ลัของโครงการซ่ึ่�งมี
รายลัะเอียด ดังร่ปที� 11

1. ชื�อโครงการ
2. ประเภทอาคาร 9 ประเภท (Building Type)
3. ร่ปภาพอาคาร (Building Image)
4. ข้อม่ลัการผ่านเกณฑ์์ BEC เกณฑ์์รายระบบ
5. ข้อม่ลัการผ่านเกณฑ์์ BEC เกณฑ์์รายระบบแลัะพลัังงานโดยรวม
6. ส่ถานภาพอาคาร (Status)
 •  Draft โครงการที�ยังไม่ได้กดยนืยันการป้อนข้อม่ลัครบถ้วน
 •  Submitted โครงการที�กดยืนยันการป้อนข้อม่ลัครบถ้วนแล้ัว
 •  Approved โครงการที�กดยืนยันการป้อนข้อม่ลัครบถ้วนแล้ัว แลัะผ่านการรับรอง
  จุากเจุ้าหน้าที� พพ. 
 •  Rejected ส่ำาหรับโครงการที�กดยืนยันการป้อนข้อม่ลัครบถ้วน แต่ไม่ผ่านการรับรอง
  จุากเจุ้าหน้าที� พพ. 
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รูปท่่ 11 ข้อม่ลัของโครงการ

รูปท่่ 12 ขั�นตอนการป้อนข้อม่ลัของโปรแกรม BEC Web-based

ข้อมูลหลัก (Master Information)
 ข้อม่ลัหลััก (Master Information) เป็นฐานข้อม่ลัหลัักของโปรแกรม แบ่งเป็น 2 ส่่วน คือ 

1. ข้อม่ลัที�ต้องระบุในแต่ลัะโซึ่นของอาคาร ได้แก่ ระบบเปลืัอกอาคาร (Envelope) ระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง
(Lighting System) ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) แลัะอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ  (Other Equipments)

2. ข้อม่ลัที�ระบุในภาพรวมของอาคาร ได้แก่ ระบบอุปกรณ์ผลิัตนำ�าร้อน (Hot Water System) พลัังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) แลัะอุปกรณ์ประกอบของระบบปรับอากาศชนิดรวมศ่นย์ ดังร่ปที� 12

1

2

3

4

5

6
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การป้อนข้อม่ลัในส่่วนข้อม่ลัหลััก ประกอบด้วย 
1. วัส่ดุ (Materials) 
 • วัส่ดุท่บแส่ง (Opaque Material)
 •  วัส่ดุโปร่งแส่ง (Transparent Material)
2. ส่่วนประกอบ (Components)
 • ส่่วนประกอบท่บแส่ง (Opaque Components)
 • ส่่วนประกอบโปร่งแส่ง (Transparent Components)
3. ระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง (Lighting System)
4. ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)
5. ระบบอุปกรณ์ผลิัตนำ�าร้อน (Hot Water System)
6. พลัังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
7. อุปกรณ์อื�น ๆ (Other Equipments)

วัสดุ (Materials)
วัส่ดุ (Materials) แส่ดงตารางรายการวัส่ดุ ประกอบด้วยข้อม่ลัวัส่ดุท่บแส่ง (Opaque Material)  

ดังร่ปที� 13 แลัะข้อม่ลัวัส่ดุโปร่งแส่ง (Transparent Material) ดังร่ปที� 14

รูปท่่ 13 ข้อม่ลัวัส่ดุท่บแส่ง (Opaque Material)



013  

ผ้่ใช้งานส่ามารถส่ร้างรายการวัส่ดุมีรายลัะเอียดข้อม่ลัวัส่ดุท่บแส่ง (Opaque Material) แลัะข้อม่ลัวัส่ดุ
โปร่งแส่ง (Transparent Material) โดยการกดปุ�ม     แลัะ                      ดังร่ปที� 15 
แลัะร่ปที� 16 เพื�อป้อนค่าส่มบัติทางความร้อนของวัส่ดุมีรายลัะเอียดดังนี� 

1. Opaque Materials ระบุข้อม่ลัเกี�ยวกับวัส่ดุท่บแส่ง

รูปท่่ 14 ข้อม่ลัวัส่ดุโปร่งแส่ง (Transparent Material)

รูปท่่ 15 การส่ร้างวัส่ดุท่บแส่ง (Opaque Material)
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2. Transparent Materials ระบุข้อม่ลัเกี�ยวกับวัส่ดุโปร่งแส่ง

 วัส่ดุท่บแส่ง แลัะวัส่ดุโปร่งแส่ง มีระบบการกรองวัส่ดุ (Data Filter) เพื�อคัดกรองวัส่ดุที�ตรงกับ
ความ ต้องการการใช้งาน โดยการกด        โปรแกรมจุะปรากฏหน้าต่างที�ส่ามารถระบุค่าเฉพาะต่างๆ ของ
วัส่ดุที�ต้องการ ดังร่ปที� 17 แลัะ 18 อีกทั�งโปรแกรมยังส่ามารถเรียงลัำาดับค่าเฉพาะของวัส่ดุจุากมากที�สุ่ด 
(Maximum) ไปน้อยที�สุ่ด (Minimum) ดังร่ปที� 19 โดยการกดที�หัวตารางของวัส่ดุที�ต้องการเรียงลัำาดับ

รูปท่่ 16 การส่ร้างวัส่ดุโปร่งแส่ง (Transparent Materials)

รูปท่่ 17 การกรองวัส่ดุท่บแส่ง
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ส�วนประกอบท้บแสงและโปร�งแสง (Component)
ส่่วนประกอบท่บแส่งแลัะโปรง่แส่ง (Components) แส่ดงตารางขอ้ม่ลัการเรียงลัำาดับของวสั่ดุท่บแส่ง

(Opaque Material) เพื�อประกอบเป็นผนังอาคาร ตัวอยา่งเช่น คอนกรีตมวลัเบาฉาบป่น หรืออิฐมอญฉาบป่น
เป็นต้น ซ่ึ่�งจุะแส่ดงรายลัะเอียดเกี�ยวกับส่่วนประกอบของผนังตามความหนาของวัส่ดุชนิดนั�น ๆ ดังร่ปที� 20 
ส่ำาหรับวัส่ดุโปร่งแส่ง (Transparent Material) แส่ดงรายลัะเอียดเกี�ยวกับส่่วนประกอบของผนังโปร่งแส่ง  
ดังร่ปที� 21 

รูปท่่ 18 การกรองวัส่ดุโปร่งแส่ง

รูปท่่ 19 เรียงลัำาดับค่าเฉพาะของวัส่ดุ 



คู่มือการใช้งานโปรแกรม  BEC ระบบ WEB-BASED

 016

รูปท่่ 20 ข้อม่ลัส่่วนประกอบท่บแส่ง

รูปท่่ 21 ข้อม่ลัส่่วนประกอบโปร่งแส่ง
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รูปท่่ 22 การส่ร้างส่่วนประกอบท่บแส่ง

รูปท่่ 23 รายลัะเอียดการป้อนส่่วนประกอบท่บแส่ง

การส่ร้างข้อม่ลัส่่วนประกอบด้วยการกดปุ�ม                      หรือ                       ดังร่ปที� 22  
แลัะร่ปที� 24 เพื�อเลืัอกวัส่ดุแลัะป้อนค่าความหนา มีรายลัะเอียดดังนี� 

1. Opaque Component ผ้่ใช้งานระบุส่่วนประกอบท่บแส่ง

เมื�อส่ร้างส่่วนประกอบของผนังแล้ัว ส่่วนต่อไปเป็นการระบุรายลัะเอียดของวัส่ดุประกอบของ 
ส่่วนประกอบของผนัง โดยกดปุ�ม  เพื�อแก้ไขรายลัะเอียด แลัะคัดลัอกรายการที�ส่ร้างด้วยการกดปุ�ม     
แลัะส่ามารถลับรายการที�ส่ร้างด้วยการกดปุ�ม  โดยมีรายลัะเอียดการป้อนส่่วนประกอบท่บแส่ง ดังร่ปที� 23 
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2. Transparent Component ผ้่ใช้งานระบุส่่วนประกอบโปร่งแส่ง 

รูปท่่ 24 การส่ร้างข้อม่ลัส่่วนประกอบโปร่งแส่ง

รูปท่่ 25 รายลัะเอียดการป้อนส่่วนประกอบโปร่งแส่ง
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ส่่วนประกอบท่บแส่ง แลัะส่่วนประกอบโปร่งแส่ง ส่ามารถแส่ดงตัวอย่างร่ปภาพวัส่ดุที�ระบุไว้ในส่่วนประกอบ
นั�น ๆ ได้โดยการกด                จุะปรากฏหน้าต่างดังร่ปที� 26 แลัะ 27

รูปท่่ 26 แส่ดงตัวอย่างวัส่ดุที�ระบุในส่่วนประกอบท่บแส่ง

รูปท่่ 27 แส่ดงตัวอย่างวัส่ดุที�ระบุในส่่วนประกอบโปร่งแส่ง
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ระบบไฟฟ้าแสงสว�าง (Lighting System)
ระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง (Lighting System) เป็นส่่วนการป้อนข้อม่ลัของอุปกรณ์ไฟฟ้าแส่งส่ว่าง  

ซ่ึ่�งประกอบด้วยข้อม่ลั 3 ส่่วน ได้แก่ ข้อม่ลัหลัอดไฟฟ้า (Lamp) ข้อม่ลับัลัลัาส่ต์ (Ballast) แลัะข้อม่ลั ชุดโคมไฟ 
(Luminaire) มีรายลัะเอียดดังนี�

1. ข้อม่ลัหลัอดไฟฟ้า (Lamp) ดังร่ปที� 28

รูปท่่ 28 รายลัะเอียดของหลัอดไฟฟ้า (Lamp)

รูปท่่ 29 การส่ร้างหลัอดไฟฟ้า (Lamp)
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2. ข้อม่ลับัลัลัาส่ต์ (Ballast) ดังร่ปที� 30

รูปท่่ 30 รายลัะเอียดของบัลัลัาส่ต์ (Ballast)

รูปท่่ 31 การส่ร้างบัลัลัาส่ต์ (Ballast)
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3. ข้อม่ลัชุดโคมไฟ (Luminaire) ดังร่ปที� 32

รูปท่่ 32 รายลัะเอียดของชุดโคมไฟ (Luminaire)

รูปท่่ 33 รายลัะเอียดของชุดโคมไฟ (Luminaire)



023  

รูปท่่ 34 รายลัะเอียดการป้อนข้อม่ลัส่่วนประกอบในชุดโคมไฟ

รูปท่่ 35 รายลัะเอียดการป้อนข้อม่ลับัลัลัาส่ต์ในชุดโคมไฟ

โดยทั�วไปส่่วนประกอบของชุดโคมไฟ ประกอบด้วยหลัอดไฟฟ้าแลัะบัลัลัาส่ต์ ลัำาดับต่อไปคือการป้อน
จุำานวนของหลัอดไฟฟ้าแลัะบัลัลัาส่ต์ในชุดโคมไฟ โดยกดปุ�ม  เพื�อแก้ไขรายลัะเอียด แลัะคัดลัอกรายการ 
ที�ส่ร้างด้วยการกดปุ�ม  แลัะลับรายการที�ส่ร้างด้วยการกดปุ�ม  โดยมีรายลัะเอียดการป้อนข้อม่ลัส่่วน 
ประกอบของชุดโคมไฟ ดังร่ปที� 34 - 35 
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ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)
ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) ประกอบด้วยตารางการแส่ดงข้อม่ลัของ 

เครื�องปรับอากาศ 3 ประเภท คือ เครื�องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว (Split Type) เครื�องปรับอากาศแบบ 
เป็นชุด (Packaged Unit) แลัะเครื�องปรับอากาศแบบรวมศ่นย ์(Central Unit) มีรายลัะเอียดดังนี�

1. เครื�องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว (Split Type) ดังร่ปที� 36
 • Name  ชื�อเครื�องปรับอากาศ
 • Category  ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว 
 • Type  ประเภทแบบ Fixed Speed หรือแบบ Inverter 
 • Brand ยี�ห้อเครื�องปรับอากาศ 
 • Capacity ขนาดทำาความเย็นของเครื�องปรับอากาศ 
 • Unit of Coolind  หน่วยทำาความเย็นของเครื�องปรับอากาศ 
  Capacity  
 • Power ค่ากำาลัังไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศ มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW) 
 • COP  ค่าสั่มประสิ่ทธิี�ส่มรรถนะขั�นตำ�าของเครื�องปรับอากาศ 
 • Compliance  ค่ามาตรฐาน COP ตามประกาศกระทรวงฯ 
 • Status  ส่ถานะผลัการประเมินแส่ดงการผ่านหรือไม่ผ่าน 

รูปท่่ 36 รายลัะเอียดของเครื�องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว (Split Type Unit)
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2. เครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุด (Packaged Unit) ดังร่ปที� 38
 • Name  ชื�อเครื�องปรับอากาศ
 • Category  ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
 • Type  ประเภทเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุด
 • Brand ยี�ห้อเครื�องปรับอากาศ
 • Cooling Capacity  ขนาดทำาความเย็นของเครื�องปรับอากาศ
 • Unit of Cooling  หน่วยทำาความเย็นของเครื�องปรับอากาศ 
  Capacity
 • Power  ค่ากำาลัังไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศ มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)  
 • COP  ค่าสั่มประสิ่ทธิี�ส่มรรถนะขั�นตำ�าของเครื�องปรับอากาศ
 • Compliance  ค่ามาตรฐาน COP ตามประกาศกระทรวงฯ  
 • Status ส่ถานะผลัการประเมินแส่ดงการผ่านหรือไม่ผ่าน

การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุดทำาได้ด้วยการกด                      
เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 37

รูปท่่ 37 รายลัะเอียดของเครื�องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว (Split Type Unit)
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รูปท่่ 39 การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุด (Packaged Unit)

การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุดทำาได้ด้วยการกด                     
เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 39

รูปท่่ 38 รายลัะเอียดของเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุด (Packaged Unit)
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รูปท่่ 40 รายลัะเอียดของเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุดย่อย

รูปท่่ 41 การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุดย่อย

การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุดย่อย ด้วยการกดปุ�ม                         
เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 41

นอกจุากนี�ยังมีการระบุอุปกรณ์ประกอบของเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุดย่อย (Packaged  
Sub-System) ดังร่ปที� 40

 • Name ชื�ออุปกรณ์ประกอบ
 • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
 • Power ค่ากำาลัังไฟฟ้าของอุปกรณ์ประกอบ มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)
 • Description คำาอธิีบายเพิ�มเติม
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3. เครื�องปรับอากาศแบบรวมศ่นย์ (Central Unit) มีอุปกรณ์ประกอบของข้อม่ลัทั�งหมด 4 ส่่วน
 3.1 Chiller เครื�องทำานำ�าเย็น มีรายลัะเอียดดังร่ปที� 42
  • Name ชื�อเครื�องทำานำ�าเย็น
  • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
  • Type ประเภทเครื�องทำานำ�าเย็น ประกอบด้วย
   • เครื�องทำานำ�าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
   • เครื�องทำานำ�าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยนำ�า
   • เครื�องทำานำ�าเย็นแบบด่ดกลืัน (ชั�นเดียว)
   • เครื�องทำานำ�าเย็นแบบด่ดกลืัน (ส่องชั�น)
  • Brand ยี�ห้อของเครื�องทำานำ�าเย็น
  • Compressor Type ประเภทของเครื�องอัดไอ
  • Cooling Capacity ขนาดทำาความเย็นของเครื�องทำานำ�าเย็น
  • Unit of Cooling  หน่วยทำาความเย็นของเครื�องทำานำ�าเยน็
    Capacity
  • Power ค่ากำาลัังไฟฟ้าของเครื�องทำานำ�าเย็น มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)
  • Efficiency ค่ากำาลัังไฟฟ้าต่อขนาดทำาความเย็นหรือประสิ่ทธิีภาพ 
   มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ต่อตันทำาความเย็น (kW/TR)
  • Status ส่ถานะผลัการประเมินแส่ดงการผ่านหรือไม่ผ่าน 

รูปท่่ 42 รายลัะเอียดของเครื�องทำานำ�าเย็น (Chiller)
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 3.2 Water Pump เครื�องส่่บนำ�ามีรายลัะเอียดตารางข้อม่ลั ดังร่ปที� 44 แลัะส่ามารถส่ร้างอุปกรณ์
ใหม่ด้วยการกดปุ�ม                      เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 45

  • Name ชื�อของเครื�องส่่บนำ�า
  • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
  • Application การใช้งานเครื�องส่่บนำ�าเย็นหรือเครื�องส่่บนำ�าระบายความร้อน
  • Power (kW) ค่ากำาลัังไฟฟ้าของเครื�องส่่บนำ�า มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)
 

รูปท่่ 44 รายลัะเอียดของเครื�องส่่บนำ�า (Water Pump)

รูปท่่ 43 การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องทำานำ�าเย็น (Chiller)
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รูปท่่ 45 การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องส่่บนำ�า (Water Pump)

 3.3 Cooling Tower หอผ่�งลัมเย็นมีรายลัะเอียดตารางข้อม่ลั ดังร่ปที� 46 แลัะส่ามารถส่ร้าง 
อุปกรณ์ ใหม่ด้วยการกดปุ�ม              เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง แลัะแนบร่ปภาพอุปกรณ์มี 
รายลัะเอียด ดังร่ปที� 47

  • Name ชื�อหอผ่�งลัมเย็น
  • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
  • Power ค่ากำาลัังไฟฟ้าของหอผ่�งลัมเย็น มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)

รูปท่่ 46 รายลัะเอียดของหอผ่�งลัมเยน็ (Cooling Tower)
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รูปท่่ 47 การส่ร้างข้อม่ลัหอผ่�งลัมเย็น (Cooling Tower)

 3.4 Air Handing Unit/Fan Coil Unit เครื�องส่่งลัมเย็นมีรายลัะเอียดตารางข้อม่ลั ดังร่ปที� 48  
แลัะส่ามารถส่ร้างอุปกรณ์ใหม่ด้วยการกดปุ�ม         เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตารางแลัะ 
แนบร่ปภาพอุปกรณ์ มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 49

  • Name   ชื�อของเครื�องส่่งลัมเย็น
  • Category   ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว 

  • Cooling Capacity   ขนาดทำาความเยน็ของเครื�องส่่งลัมเย็น
  • Unit of Cooling Capacity  หน่วยทำาความเย็นของเครื�องส่่งลัมเย็น
  • Power (kW)   ค่ากำาลัังไฟฟ้าของเครื�องส่่งลัมเย็น มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)
  • Power (kW)   ค่ากำาลัังไฟฟ้าของเครื�องส่่งลัมเย็น มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)

รูปท่่ 48 รายลัะเอียดของเครื�องส่่งลัมเย็น (Air Handing Unit)
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รูปท่่ 49 การส่ร้างข้อม่ลัเครื�องส่่งลัมเย็น (Air Handing Unit)

รูปท่่ 50 ส่่วนระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์ (Central Unit) 

ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-cooled System)

Central Unit ชุดรวมของระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์เป็นการระบุส่่วนประกอบต่าง ๆ ทั�งหมด  
ที�เกี�ยวข้องรวมกันเป็นระบบใหญ่ ดังร่ปที� 50 - 52
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รูปท่่ 51 ส่่วนระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์ (Central Unit) 

ชนิดระบายความร้อนด้วยนำ�า (Water-cooled System)

รูปท่่ 52 รายลัะเอียดระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์ (Central Unit)
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รูปท่่ 53 รายลัะเอียดของระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์ (Central Unit)

ทั�งนี� จุำานวนอุปกรณ์ จุะไม่ส่ามารถระบุได้ โดยโปรแกรมจุะคำานวณจุำานวนอุปกรณ์ให้อัตโนมัติเมื�อ 

ระบุอุปกรณ์ในระบบครบถ้วนแล้ัว

เมื�อส่ร้างระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์แล้ัว ลัำาดับต่อไปคือการระบุรายลัะเอียดของส่่วนประกอบ 
ของระบบ ได้แก่ เครื�องทำานำ�าเย็น เครื�องส่่บนำ�า หอผ่�งลัมเย็น แลัะเครื�องส่่งลัมเย็น โดยกดปุ�ม เพื�อแก้ไข  
รายลัะเอียด แลัะคัดลัอกรายการที�ส่ร้างด้วยการกดปุ�ม  แลัะลับรายการที�ส่ร้างด้วยการกดปุ�ม                                           

โดยมีรายลัะเอียดการป้อนข้อม่ลัส่่วนประกอบของระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย ์ดังร่ปที� 54 – 57

รูปท่่ 54 รายลัะเอียดของเครื�องทำานำ�าเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์
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รูปท่่ 55 รายลัะเอียดของเครื�องส่่บนำ�า ในระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์

รูปท่่ 56 รายลัะเอียดของหอผ่�งลัมเย็น ในระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์
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รูปท่่ 57 รายลัะเอียดของเครื�องส่่งลัมเย็น ในชุดเครื�องปรับอากาศแบบรวมศ่นย์

อุปกรณ์์ผลิตนำ้าร้อน (Hot Water Equipment)
อุปกรณ์ผลิัตนำ�าร้อน (Hot Water Equipment) แบ่งข้อม่ลัเป็น 2 ส่่วน ได้แก่ หม้อต้มนำ�า (Boiler)  

แลัะป๊�มความร้อน (Heat Pump) 

1. ข้อม่ลัหม้อต้มนำ�า (Boiler) ดังร่ปที� 58
 • Name  ชื�อของอุปกรณ์หม้อต้มนำ�า
 • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
 • Type ประเภทของหม้อต้มนำ�า
 • Efficiency  ค่าประสิ่ทธิีภาพของหม้อต้มนำ�า มีหน่วยเป็นร้อยลัะ (%)
 • Compliance ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงฯ
 • Status ส่ถานะผลัการประเมินแส่ดงการผ่านหรือไม่ผ่าน 

รูปท่่ 58 รายลัะเอียดของหม้อต้มนำ�า (Boiler)
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2. ข้อม่ลัป๊�มความร้อน (Heat Pump) ดังร่ปที� 60
 • Name  ชื�อป๊�มความร้อน
 • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
 • Type  ประเภทของป๊�มความร้อน
 • COP ค่าสั่มประสิ่ทธิี�ส่มรรถนะขั�นตำ�าของป๊�มความร้อน
 • Compliance ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงฯ
 • Status ส่ถานะผลัการประเมินแส่ดงการผ่านหรือไม่ผ่าน

รูปท่่ 60 รายลัะเอียดของป๊�มความร้อน (Heat Pump)

รูปท่่ 59 การส่ร้างข้อม่ลัหม้อต้มนำ�า (Boiler)
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การส่ร้างข้อม่ลัป๊�มความร้อน ทำาได้ด้วยการกดปุ�ม        เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง 
แลัะแนบร่ปภาพอุปกรณ์ มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 61

รูปท่่ 61 การส่ร้างข้อม่ลัป๊�มความร้อน (Heat Pump)

พลังงานหมุนเว่ยน (Renewable Energy)
พลัังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น การผลัิตไฟฟ้าจุากเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์ หรือการผลัิต 

นำ�าร้อนด้วยพลัังงานแส่งอาทิตย ์มีรายลัะเอียดข้อม่ลัของระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย ์ดังร่ปที� 62 
 • Name  ชื�อระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์ 
 • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
 • Efficiency  ประสิ่ทธิีภาพของระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์ มีหน่วยเป็นร้อยลัะ (%)
 • Area  ขนาดพื�นที�ของระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย ์มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2)
 • Power ค่ากำาลัังไฟฟ้ารวมของระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์ มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)

รูปท่่ 62 รายลัะเอียดของระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์
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การส่ร้างข้อม่ลัอุปกรณ์ผลิัตพลัังงานหมุนเวียนของระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์ ทำาได้ด้วยการกดปุ�ม
                            เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 63

รูปท่่ 63 การส่ร้างข้อม่ลัระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์

อุปกรณ์์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ (Other Equipments)
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ (Other Equipments) อุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ ที�ใช้ในอาคาร ซ่ึ่�งผ้่ใช้ส่ามารถป้อนข้อม่ลั 

ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังร่ปที� 64 
 • Name ชื�ออุปกรณ์ไฟฟ้า 
 • Category ประเภทของการส่ร้างข้อม่ลัว่าเป็นส่าธีารณะหรือส่่วนตัว
 • Power (kW) ค่ากำาลัังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นกิโลัวัตต์ (kW)

รูปท่่ 64 รายลัะเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ
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รูปท่่ 65 การส่ร้างข้อม่ลัอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ

การส่ร้างข้อม่ลัอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ ทำาได้ด้วยการกดปุ�ม                      เพื�อป้อนค่าในช่องว่าง
ของตาราง มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 65

รายละเอ่ยดอาคำารหรือโคำรงการ (Project)
รายลัะเอียดอาคารหรือโครงการ (Project) เป็นส่่วนส่รุปข้อม่ลัของอาคารหรือโครงการทั�งหมด  

ผ้่ใช้งานส่ามารถด่ข้อม่ลัทั�วไปของโครงการแลัะภาพประกอบ ได้ดังร่ปที� 66 แส่ดงส่ถานะการประเมินแบบ 
อาคารเพื�อการอนุรักษ์์พลัังงานทั�งแบบเกณฑ์์รายระบบ แลัะเกณฑ์์พลัังงานโดยรวมของอาคาร ได้ดังร่ปที� 67 

รูปท่่ 66 ข้อม่ลัทั�วไปของโครงการ 
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การแบ่งโซึ่นแลัะรายลัะเอียดการป้อนข้อม่ลัวัส่ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ต้องป้อนข้อม่ลัในขั�นตอนนี�  
ได้แก่ ระบบเปลืัอกอาคาร (Envelope) ระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง (Lighting System) แลัะระบบปรับอากาศ  
(Air Conditioning) แลัะอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ (Other Equipments) ได้ดังร่ปที� 68

รูปท่่ 67 ส่ถานะการประเมินแบบอาคารเพื�อการอนุรักษ์์พลัังงาน

รูปท่่ 68 รายลัะเอียดการป้อนข้อม่ลัวัส่ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ลัะโซึ่น
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การป้อนข้อมูลของอาคำารหรือโคำรงการ
การส่ร้างส่่วนพื�นที�อาคาร (Zone) ทำาได้ด้วยการกดปุ�ม       เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง  

มีรายลัะเอียด ดังร่ปที� 69 
  • Name ชื�อส่่วนพื�นที�อาคาร 
  • Area ขนาดพื�นที�ของส่่วนพื�นที�อาคาร มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2)
  • Floor ชั�นที�ตั�งของส่่วนพื�นที�อาคาร
  • Description คำาอธิีบายเพิ�มเติม

แลัะเมื�อผ้่ใช้งาน กดปุ�มตรงชื�อส่่วนพื�นที�อาคารที�ส่ร้างไว้ จุะเข้าส่่่หน้าต่างของการระบรุายลัะเอียดข้อม่ลั
วัส่ดุแลัะอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ต้องระบุในแต่ลัะส่่วนพื�นที�อาคาร ได้แก่ 

• Envelope   ผนังแลัะหลัังคาของระบบเปลืัอกอาคาร   ดังร่ปที� 70
• Luminaire  ชุดโคมไฟของระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่าง   ดังร่ปที� 71
• Air Handing Unit/   AHU/FCU ของระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์ ดังร่ปที� 72
  Fan Coil Unit
• Air Conditioner -    เครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุด   ดังร่ปที� 73
  Packaged Unit
• Air Conditioner -   เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่่วน   ดังร่ปที� 74
  Spit Type
• Other Equipments  อุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ    ดังร่ปที� 75

รูปท่่ 69 การส่ร้างข้อม่ลัอุปกรณ์ไฟฟ้าอื�น ๆ
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รูปท่่ 70 รายลัะเอียดผนังแลัะหลัังคาของระบบเปลืัอกอาคารในส่่วนพื�นที�อาคาร

รูปท่่ 71 รายลัะเอียดชุดโคมไฟของระบบไฟฟ้าแส่งส่ว่างในส่่วนพื�นที�อาคาร

รูปท่่ 72 รายลัะเอียด AHU/FCU ของระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์ในส่่วนพื�นที�อาคาร
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รูปท่่ 73 รายลัะเอียดผนังแลัะหลัังคาของระบบเปลืัอกอาคารในโซึ่น

รูปท่่ 74 รายลัะเอียดเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่่วนในส่่วนพื�นที�อาคาร

รูปท่่ 75 รายลัะเอียดเครื�องปรับอากาศแบบเป็นชุด
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รูปท่่ 76 รายลัะเอียดในแต่ลัะเปลืัอกอาคาร

รูปท่่ 77 รายลัะเอียดในแต่ลัะเปลืัอกอาคาร

ส่่วนต่อมาด้านข้างของส่่วนพื�นที�อาคารคือ เปลืัอกอาคาร (Envelope) แส่ดงดังร่ปที� 76

การส่ร้างเปลืัอกอาคาร ทำาได้ด้วยการกดปุ�ม   เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตาราง มีรายลัะเอียด 
ดังร่ปที� 77

  • Name  ชื�อเปลืัอกอาคาร 
  • Type  ชนิดเปลืัอกอาคารเป็นผนัง หรือหลัังคาอาคาร
  • Zone  โซึ่นที�อย่่ของเปลืัอกอาคาร
  • Azimuth Angle  มุม Azimuth มีหน่วยเป็น Degrees
  • Inclination Angle  มุม Inclination มีหน่วยเป็น Degrees
  • Description  คำาอธิีบายเพิ�มเติม 
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รูปท่่ 78 การระบุส่่วนเปลืัอกอาคาร ลังในเปลืัอกอาคาร

รูปท่่ 79 รายลัะเอียดในแต่ลัะส่่วนเปลืัอกอาคาร

แลัะเมื�อผ้่ใช้งานกดปุ�มตรงชื�อเปลัือกอาคารที�ส่ร้างไว้ จุะเข้าส่่่หน้าต่างของการระบุรายลัะเอียด 
ส่่วนประกอบของเปลืัอกอาคาร ได้ดังร่ปที� 78

ลัำาดับต่อมาคือ ส่่วนเปลืัอกอาคาร (Sections of Envelope) แส่ดงดังร่ปที� 79
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รูปท่่ 80 การส่ร้างส่่วนเปลืัอกอาคาร (Section of Envelope)

รูปท่่ 81 การระบุวัส่ดุเปลืัอกอาคาร

การส่ร้างส่่วนเปลืัอกอาคาร ทำาได้ด้วยการกดปุ�ม        เพื�อป้อนค่าในชอ่งว่างของตาราง มีรายลัะเอียด
 ดังร่ปที� 80

  • Name ชื�อส่่วนเปลืัอกอาคาร 
  • Envelope การเลืัอกข้อม่ลัเปลืัอกอาคาร
  • Description คำาอธิีบายเพิ�มเติม

แลัะเมื�อผ้่ใช้งาน กดปุ�มตรงชื�อส่่วนเปลืัอกอาคารที�ส่ร้างไว้จุะเข้าส่่่หน้าต่างการระบุรายลัะเอียดของวัส่ดุ
เปลืัอกอาคาร ขนาดพื�นที�ที�ประกอบกัน ซ่ึ่�งในส่่วนนี�ถ้าเป็นวัส่ดุโปร่งแส่งจุะมีสั่ญลัักษ์ณ์  เพื�อใช้คำานวณค่า
สั่มประสิ่ทธิี�การบังแดด (Shading Coefficient) ดังร่ปที� 81
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โปรแกรม BEC Web-based ได้พัฒนาการส่ร้างอุปกรณ์บังแดดแบบ 3 มิติ ส่ามารถหมุนภาพแลัะ 
แส่ดงส่่วนต่าง ๆ ของการยื�นบังแดดได้ โดยผ้่ใช้งานส่ามารถคำานวณสั่มประสิ่ทธิี�การบังแดด (SC) เข้าไปที�  
Projects / Zones / Envelope / Section of Envelope / Component แลัะกดปุ�มคำานวณ (Calculation) 
สั่ญลัักษ์ณ์   โปรแกรมจุะแส่ดงหน้าต่างการป้อนข้อม่ลั ดังร่ปที� 82

รูปท่่ 82 การป้อนข้อม่ลัคำานวณสั่มประสิ่ทธิี�การบังแดด (SC)
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ส่ำาหรับการส่ร้างชั�นอาคาร (Floor) แลัะการป้อนข้อม่ลัอุปกรณ์ที�มีลัักษ์ณะการใช้งานทั�งอาคารร่วมกัน
 ที�ไม่ต้องระบุลังไปในส่่วนพื�นที�อาคาร (Zone) ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบของระบบปรับอากาศชนิดรวมศ่นย์ 
อุปกรณ์ระบบอุปกรณ์ ผลิัตนำ�าร้อน (Hot Water Equipment) แลัะพลัังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
ส่ามารถป้อนข้อม่ลัได้ในตำาแหน่งด้านข้างของชั�นอาคาร ดังร่ปที� 83

รูปท่่ 83 การส่ร้างชั�นของอาคารแลัะรายลัะเอียดการป้อนข้อม่ลัอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ไม่ต้องระบุในแต่ลัะโซึ่น

รูปท่่ 84 การส่ร้างชั�นอาคาร (Floor)

การส่ร้างชั�นอาคาร (Floor) ทำาได้ด้วยการกดปุ�ม        เพื�อป้อนค่าในช่องว่างของตารางรายลัะเอียด 
ดังร่ปที� 84

  • Name ชื�อของชั�นอาคาร
  • Description คำาอธิีบายเพิ�มเติม
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แลัะเมื�อผ้่ใช้งานกดปุ�มตรงชื�อของชั�นอาคารที�ส่ร้างไว้ จุะเข้าส่่่หน้าการระบรุายลัะเอยีดส่่วนพื�นที�อาคาร
ที�อย่่ในแต่ลัะชั�น ดังร่ปที� 85

รูปท่่ 85 รายลัะเอียดส่่วนพื�นที�อาคารที�อย่่ในแต่ลัะชั�น

การป้อนข้อม่ลัอุปกรณ์ที�มีลัักษ์ณะการใช้งานทั�งอาคารร่วมกัน ที�ไม่ต้องระบุลังไปในโซึ่น ได้แก่ 
• Air Conditioner -  อุปกรณ์อื�น ๆ ของระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์  ดังร่ปที� 86
  Central Unit
• Boiler หม้อต้มนำ�าของอุปกรณ์ผลิัตนำ�าร้อน    ดังร่ปที� 87
• Heat Pump  ป๊�มความร้อนของอุปกรณ์ผลิัตนำ�าร้อน    ดังร่ปที� 88
• Renewable Energy  ระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์ ของระบบพลัังงานหมุนเวียน  ดังร่ปที� 89

รูปท่่ 86 รายลัะเอียดของอุปกรณ์อื�น ๆ ของระบบปรับอากาศแบบรวมศ่นย์
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รูปท่่ 87 รายลัะเอียดของหม้อต้มนำ�า

รูปท่่ 88 รายลัะเอียดของป๊�มความร้อน

รูปท่่ 89 รายลัะเอียดของระบบเซึ่ลัล์ัแส่งอาทิตย์
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รายงานผลการประเมินแบบอาคำาร และการจััดการข้อมูลโคำรงการ
เมื�อทำาการป้อนข้อม่ลัครบถ้วนแล้ัว โปรแกรมจุะรายงานผลัการตรวจุประเมินแบบอาคาร โดยแบ่ง 

เป็นเกณฑ์์การผ่านทุกรายระบบ แลัะเกณฑ์์การผ่านพลัังงานโดยรวมของอาคาร ดังร่ปที� 90 แลัะโปรแกรม 
จุะรายงานผลัค่าอนุรักษ์์พลัังงานในแต่ลัะระบบดังร่ปที� 91

รูปท่่ 90 แส่ดงผลัการประเมินเกณฑ์์การผ่านทุกรายระบบ แลัะเกณฑ์์การผ่านพลัังงานโดยรวมของอาคาร

รูปท่่ 91 แส่ดงผลัค่าอนุรักษ์์พลัังงานในแต่ลัะรายระบบ
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เมื�อป้อนรายลัะเอียดในแต่ลัะระบบของอาคารครบถ้วนแล้ัว ส่ามารถจัุดการข้อม่ลัโครงการด้วยคำาสั่�ง
ดังนี� ดังร่ปที� 92

1. Edit Projects แก้ไขโครงการ
2. Delete Projects ลับโครงการ 
3. Upload lmage อัพโหลัดร่ปภาพตัวอย่างแบบอาคาร ดังร่ปที� 93
4. Report ดาวน์โหลัดรายงานผลัการประเมินแบบอาคารเพื�อการอนุรักษ์์พลัังงาน
5. Submit Project ส่่งผลัประเมินแบบอาคารแก่เจุ้าหน้าที� พพ. 

รูปท่่ 92 คำาสั่�งจัุดการข้อม่ลัโครงการ

รูปท่่ 93 การอัพโหลัดร่ปภาพเป็นข้อม่ลัประกอบแบบอาคาร 

1

2

3

4

5
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การตรวจัประเมินแบบอาคำารท่่ม่การใช้้พ้ืนท่่หลายลักษณ์ะ (Mix-Used)
อาคารที�มีการใช้พื�นที�หลัายลัักษ์ณะ จุะต้องตรวจุประเมินอาคารอนุรักษ์์พลัังงานด้วยเกณฑ์์ 

ที�แตกต่างกันจุะผ่านเกณฑ์์การประเมินนั�นจุะต้องผ่านเกณฑ์์ทุกอาคาร จุ่งจุะถือว่าอาคารนั�น ผ่านเกณฑ์์ 
การประเมินอาคารอนุรักษ์์พลัังงาน

การตรวจุประเมินอาคารลัักษ์ณะนี� จุะแตกต่างจุากอาคารประเภทอื�นๆ ในขั�นตอนของการส่ร้าง
โครงการ โดยส่ร้างโครงการข่�นมาใหม่ แลัะกดไปที�                  แลัะเลืัอกอาคารแบบผส่ม ดังร่ปที� 95

รูปท่่ 94 การผ่านเกณฑ์์การประเมินอาคารที�มีการใช้พื�นที�หลัายลัักษ์ณะ 

รูปท่่ 95 การผ่านเกณฑ์์การประเมินอาคารที�มีการใช้พื�นที�หลัายลัักษ์ณะ  
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หลัังจุากส่ร้างอาคารโครงการหลัักส่ำาเร็จุ ส่ามารถส่ร้างอาคารอื�น ๆ ได้โดยกด       แลัะป้อน 
ข้อม่ลั อาคารดังร่ปที� 96 เมื�อส่ร้างอาคารส่ำาเร็จุจุะปรากฏข้อม่ลัดังร่ปที� 97 โดยโครงการนี�ประกอบด้วยอาคาร 
3 ประเภทได้แก่ ห้างส่รรพสิ่นค้า ส่ำานักงาน แลัะอาคารชุด

รูปท่่ 96 การส่ร้างอาคารอื�น ๆ ของอาคารที�มีการใช้พื�นที�หลัายลัักษ์ณะ 

รูปท่่ 97อาคารที�มีการใช้พื�นที�หลัายลัักษ์ณะ  
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การตรวจัประเมินแบบอาคำารต้ังแต� 2 คำนข้้นไป
การตรวจุประเมินแบบอาคารตั�งแต่ 2 คนข่�นไปส่ามารถทำาได้โดย เจุ้าของโครงการหรือเจุ้าของ 

อาคารส่่งคำาเชิญให้ผ้่ตรวจุประเมินคนอื�น ๆ (ต้องเป็นผ้่ที�มีบัญชีใช้งานโปรแกรม BEC Web-based) เข้าร่วม 
ตรวจุประเมินโครงการหรืออาคารที�ต้องการ ทั�งนี�เจุ้าของโครงการหรือเจุ้าของอาคารเท่านั�นที� ส่ามารถส่่งผลั 
การประเมินให้กับทาง พพ.

รูปท่่ 98 การตรวจุประเมินแบบอาคารตั�งแต่ 2 คนข่�นไป  
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ในขั�นตอนแรก เจุ้าของโครงการหรือเจุ้าของอาคารต้องส่่งคำาเชิญให้กับผ้่ตรวจุประเมินคนอื�น ๆ 
 โดยเลืัอกโครงการที�ต้องการ จุากนั�นกด               เลืัอก           แลัะป้อนชื�อผ้่ตรวจุประเมินที�ต้องการ
ให้ร่วมตรวจุในโครงการ ดังร่ปที� 99

ป้อนชื�อบัญชีผ้่ใช้งานของบุคคลัที�ต้องการเชิญเข้าร่วม หลัังจุากกดปุ�ม                  โปรแกรมจุะส่่ง
คำาเชิญ ยังบัญชีผ้่ใช้งานที�ส่่งเชิญ เจุ้าของโครงการหรือเจุ้าของอาคารส่ามารถตรวจุส่อบส่ถานะของคำาเชิญได้ที�                        

                 ดังร่ปที� 100

รูปท่่ 99 การเชิญผ้่ตรวจุประเมินคนอื�นๆ   

รูปท่่ 100 ตรวจุส่อบส่ถานะของคำาเชิญ   
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รูปท่่ 101 โปรแกรมแจุ้งเตือนไปยังผ้่ได้รับคำาเชิญ  

ผ้่ใช้งานที�ได้รับคำาเชิญต้องตอบรับคำาเชิญก่อนจุ่งจุะส่ามารถเข้าร่วมโครงการ หรืออาคารนั�นได้ โดยกด
เข้าไปที�       แลัะกด  โครงการหรืออาคารที�ถ่กเชิญให้เข้าร่วม จุะปรากฏบนพื�นที�ทำางาน 
ของผ้่ใช้งาน

รูปท่่ 102 พื�นที�ทำางานของผ้่ใช้งานก่อนกดตอบรับคำาเชิญให้เข้าร่วมตรวจุประเมิน  

โปรแกรมจุะส่่งคำาเชิญจุากเจุ้าของโครงการหรือเจุ้าของอาคารไปยังผ้่ที�ได้รับคำาเชิญ โดยจุะแจุ้งเตือน 
ไปยังผ้่ที�ได้รับเชิญดังร่ปที� 101
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รูปท่่ 103 การตอบรับคำาเชิญเข้าร่วมตรวจุประเมิน  

รูปท่่ 104 ผ้่ใช้งานตอบรับคำาเชิญเข้าร่วมตรวจุประเมิน  

โครงการหรืออาคารที�ถ่กเชิญให้ร่วมตรวจุประเมินจุะปรากฏในพื�นที�ทำางานของผ้่ใช้งานที�ถ่กเชิญ 
ดังร่ปที� 105 แลัะโปรแกรมจุะแจุ้งเตือนไปยังเจุ้าของโครงการหรอืเจุ้าของอาคาร เมื�อผ้่ใช้งานคนอื�นตอบรับการ
เข้าร่วมตรวจุประเมินแล้ัวดังร่ปที� 106

รูปท่่ 105 พื�นที�ทำางานของผ้่ใช้งานปรากฏโครงการที�ถ่กเชิญร่วมตรวจุประเมิน  
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รูปท่่ 106 โปรแกรมแจุ้งเตือนการเข้าร่วมไปยังเจุ้าของโครงการหรือเจุ้าของอาคาร  
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คำณ์ะทำางาน
ท่ี่�ปรึกษาบริหารโคู่รงการ

นายยงยุทธ จัันทรโรทัย

อธิีบดีกรมพัฒนาพลัังงานทดแทนแลัะอนุรักษ์์พลัังงาน

นายโกมล บัวเกตุ

ผ้่อำานวยการกองกำากับแลัะอนุรักษ์์พลัังงาน

คู่ณะที่ำางาน

  นายประกอบ  เอี�ยมส่อาด หัวหน้ากลุ่ัมกำาหนดแลัะควบคุมมาตรฐานอาคาร 

  นายสุ่ควร หวังชม นายช่างเทคนิคอาวุโส่

  นายประวัติ นิธิีภาคย์ วิศวกรโยธีาชำานาญการ

  นางส่าวเฉลิัมลัักษ์ณ์ จิุตรรำาพ่ง    วิศวกรชำานาญการ

  นายกฤษ์กร นินทะ วิศวกรปฏิบัติการ

กองกำากับและอนุรักษ์พลังงาน

ท่ี่�ปรึกษาโคู่รงการ
ส่ถาบันเทคโนโลัยีพระจุอมเกล้ัาเจุ้าคุณทหารลัาดกระบัง




