เชิญร่วม
โครงการรณรงค์
ลดภาวะโลกร้อน

2559

การรับรองสถานประกอบการที่มีการจัดการพลังงานที่ดี
Best Energy Management Accreditation for Private Sectors

ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2559

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมจ�ำพวกที่ 2 และจ�ำพวกที่ 3

ประเภทอาคารประเภท ก

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2559

อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน
หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร
* โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม สามารถเข้ารับการประเมินได้
** สถานประกอบการที่ส่งข้อมูลภายหลังจากการปิดรับสมัคร คณะกรรมการฯ จะน�ำไปพิจารณาในปีถัดไป
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คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เข้ารับการประเมิน
และเกณฑ์การพิจารณา
ผู้ส่งเข้ารับการประเมิน : เจ้าของ/ตัวแทน โรงงานอุตสาหกรรมจ�ำพวกที่ 3 และอาคารประเภท ก
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ.
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 หรือไม่ก็ได้

โรงงานอุตสาหกรรม

ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมจ�ำพวกที่ 2 และจ�ำพวกที่ 3 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

อาคารประเภท ก

ได้แก่ อาคารในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ดังต่อไปนี้

• อาคารชุดที่มีจ�ำนวนห้องส�ำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้น
หรือทุกอาคาร ตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป
• โรงแรมที่มีจ�ำนวนห้องส�ำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นหรือ
ทุกอาคาร ตั้งแต่ 200 ห้องนอนขึ้นไป
• โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงส�ำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
รวมกันทุกชั้นหรือทุกอาคาร ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
• อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นหรือทุกอาคาร ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
• อาคารที่ทำ� การของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชน ทีม่ ีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้น
หรือทุกอาคาร ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
• อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นหรือทุกอาคาร ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
• ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นหรือทุกอาคาร ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
• ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นหรือทุกอาคาร ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
โรงงาน/อาคาร ควบคุม และไม่ควบคุมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การจัดการพลังงานจากคณะกรรมการฯ ได้รบั โลห่รบั รองสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการพลังงานที่ดี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

ประกาศผล
สิงหาคม 2559

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ดีเลิศ
ดีเยี่ยม
ดี
พื้นฐาน

ได้รับคะแนนการประเมิน มากกว่า 95.0% ขึ้นไป
ได้รับคะแนนการประเมิน ระหว่าง 80.0 - 94.9%
ได้รับคะแนนการประเมิน ระหว่าง 65.0 - 79.9%
ได้รับคะแนนการประเมิน ระหว่าง 50.0 - 64.9%

ดูรายละเอียดและเข้าร่วมรับการประเมินได้ที่

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี
http://www.nakornnont.go.th, http://www.behn.go.th
โทรศัพท์ 02-589-0500 ต่อ 1209 โทรสาร 02-589-0503
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจ�ำาปี 2559
“การประเมินสถานประกอบการที่มีการจัดการพลังงานที่ดี”

Best Energy Management Accreditation for Private Sectors

ข้าพเจ้า..................................................................................................ต�ำแหน่ง.................................................................
ชือ่ สถานประกอบการ....................................................................................................................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................E-mail.............................................................
มีความสนใจและสมัครใจส่งสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และเข้ารับ “การประเมินสถาน
ประกอบการที่มีการจัดการพลังงานที่ดี” กับเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมกันนี้ได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการเพื่อ
เป็นการแสดงความจ�ำนงในการเข้าร่วมโครงการ เพือ่ พิจารณาตามเอกสารแนบ (กรุณาลงนามและประทับตราประทับของบริษทั )
โดยเอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารอื่นๆ จะส่งตามมาอีกครั้งภายในวันที่ 29 เมษายน 2559
ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือในการจัดบุคลากร สถานที่ เวลาส�ำหรับการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตัดสิน
ตลอดโครงการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดส่งมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ................................................................
(..............................................................)
ต�ำแหน่ง...........................................................
วันที่............/............/............

รายละเอียดในการติดต่อ
1. ชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบหลักของโครงการ.........................................................................................................................................
ต�ำแหน่ง.................................................................................... สังกัดแผนก/ฝ่าย.............................................................
โทรศัพท์.................................................................................... โทรสาร...........................................................................
E-mail.......................................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................................
2. ชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบหลักของโครงการ.........................................................................................................................................
ต�ำแหน่ง.................................................................................... สังกัดแผนก/ฝ่าย.............................................................
โทรศัพท์.................................................................................... โทรสาร...........................................................................
E-mail.......................................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................................
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลผลงานเพิ่มขึ้น โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อเหล่านี้

ขนาดหม้อแปลง....................kVA

 อาคาร  โรงงาน

การจัดการพลังงานในองค์กร
1. การจัดท�ำารายงานการจัดการพลังงาน
ส่งรายงานการจัดการพลังงานครั้งสุดท้ายเมื่อ.................................................
2. การแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
3. การประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ
4. การประเมินศักยภาพการจัดการพลังงาน
5. การก�ำาหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
6. การปฏิบัติตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน
7. การทบทวน การตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
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 ควบคุม  ไม่ควบคุม
มี


ไม่มี
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หลักการและเหตุผล
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในปัจจุบัน
การเพิ่มสูงของระดับน�้ำทะเล, ปัญหาควันจากไฟไหม้ป่าปกคลุมภาคเหนือของไทย, ภาวะความแห้งแล้ง, ฝนตกหนัก, น�้ำท่วม,
แผ่นดินถล่ม, ชาวไร่ชาวนาสูญเสียรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากปรากฏการณ์
เรือนกระจก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหลายประการ ที่ส�ำคัญคือการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองใน
หลายภาคส่วน ทั้งภาคการขนส่งและอุตสาหกรรม ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน นับวันจะ
ส่งผลกระทบทวีความรุนแรงมากขึ้น เทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส�ำคัญในการ
ด�ำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ และข่าวสารทางวิชาการของการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาที่ก�ำลังจะเกิดรวมทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้
พลังงานอย่างสิ้นเปลืองของภาคอุตสาหกรรมและภาคที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ที่มีแนวโน้มก�ำลังขยายตัว
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพลังงานของสถานประกอบการในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารประเภท ก ได้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักให้กับประชาชน ถึงแนวทางในการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเหมาะสม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในวงกว้าง

เขียนแผนที่โดยสังเขป

คณะกรรมการตัดสิน : ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี,
พลังงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนส�ำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
กรุณาส่งใบสมัครแจ้งความจ�ำนงกลับมายังกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ได้ที่
คุณสุรชัย เพียรไพโรจน์ โทรสาร 02-589-0503 หรือ E-mail : surachaipien@hotmail.com

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
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