
บริษัท ศิริวานิช จํากัด 

• โรงงานผลิตกล้วยตาก

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ล้างภาชนะ

• ระบบเดิม: Gas Heater 1 เคร่ือง

• ถังน้ํา ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 40 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ตู้แช่ ขนาด 30,000 
BTU/h จํานวน 2 ตู้

LPG 264 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 1,626ลิตร/วัน ต้นทุน 0.08 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 928ลิตร/วัน ต้นทุน 0.025 บาท/ลิตร

ลงทุน 807,500 บาท   คืนทุน 3.97 ปี    FIRR 14.6%
 

 
 

โรงแรมอินดิโก้ เพิร์ล 

• ห้องพักจํานวน 96 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 65 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 11,946 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ในห้องพัก 

• ระบบเดิม: Gas Heater ขนาด 35 kW 
จํานวน 6 ชุด 

• ถังน้ํา 10,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 91ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : Air Cond 18,000 
Btu/hr จํานวน 2 เคร่ือง

LPG 600 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 5,472 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 612 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.023 บาท/ลิตร

ลงทุน 1,168,500 บาท   คืนทุน 4.41 ปี    FIRR 13.2%
 

 
 
 



บริษัท ลําปางฟู้ดโปรดักส์ 

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 13,800 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ลวกฝกัข้าวโพด 

• ระบบเดิม: หม้อต้มน้ํามันเตา ขนาด 5 ตัน 

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 252 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : Air Cond 120,000 
Btu/hr จํานวน 2 เคร่ือง

น้ํามันเตา 1073 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 10,276 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.06 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 3,711 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.025 บาท/ลิตร

ลงทุน 4,034,000บาท   คืนทุน 4.79 ปี    FIRR 11.3%
 

 
 

บริษัท  อลงกรณ์ห้องเย็น จํากัด สมุทรสาคร

• อุณหภูมิใช้งาน 90 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 9,660 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ล้างอุปกรณ์

• ระบบเดิม: หม้อต้มน้ํามันเตา ขนาด 3 ตัน 
จํานวน 2 เคร่ือง 

• ถังน้ํา 10,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 221ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : Air Cond 107,000 
Btu/hr จํานวน 2 เคร่ือง

น้ํามันเตา 783 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 8,731ลิตร/วัน ต้นทุน 0.06 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 1,011 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.082 บาท/ลิตร

ลงทุน 3,406,750 บาท   คืนทุน 5.74 ปี    FIRR 7.4 %
 

 
 
 



โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

• จํานวนห้องพัก: 294 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 39,996 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ใช้ในห้องพัก

• ระบบเดิม: หม้อต้ม LPG ขนาด 275 ลิตร 

• ถังน้ํา 20,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 299 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : Air Cond 25,000 
BTU/h จํานวน 6 เคร่ือง

ใช้LPG เสริม 1936 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 19,101 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 1,215 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.048 บาท/ลิตร

ลงทุน 4,506,750 บาท   คืนทุน 5.88 ปี    FIRR 6.8%
 

 
 

โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น

• จํานวนห้องพัก: 157 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 55 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 17,112 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ใช้ในห้องพัก

• ระบบเดิม: หม้อต้ม LPG

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 167 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : Air Cond 2,500 BTU/h 
จํานวน 6 เคร่ือง

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 12,511 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 426ลิตร/วัน ต้นทุน 0.014 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,535,875 บาท   คืนทุน 3.90 ปี    FIRR 15.8%  
 
 



โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอํา จ.เพชรบุรี อาคาร 
Main Building 

• จํานวนห้องพัก: 446 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 66,195 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ใช้ในห้องพัก

• ระบบเดิม: ไอน้ําผ่าน Hot Generator

• ถังน้ํา 35,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 351 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ตู้แช่แข็ง24,000 BTU/h 
4 ชุด, 160,000 BTU/h 1 ชุด

 ใช้น้ํามันเตาเสริม 1759 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 28,558 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 4,976 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.02 บาท/ลิตร

ลงทุน 7,212,000 บาท   คืนทุน 6.59ปี    FIRR 4.7%
 

 
 

บริษัท มีนํา โฮเต็ล จํากัด (โรงแรมรามาดา) กรุงเทพฯ 

• จํานวนห้องพัก: 535 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 72,386 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ใช้ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Boiler LPG ขนาด 1.6ตัน/
ชัว่โมง

• ถังน้ํา 35,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 423 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง :Air Cond ขนาด 36,000 
BTU/H จํานวน 10 เคร่ืองมา

ใช้ LPG เพ่ิม 2,140 กก./ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 33,193 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.031 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 9,804 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.001 บาท/ลิตร

ลงทุน 5,749,303 บาท   คืนทุน 5.10 ปี FIRR 3.8%
 

 
 
 



โรงแรม เมธาวลัย ชะอํา เพชรบุรี 

• จํานวนห้องพัก: 215 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 18,631 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ใช้ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Boiler ขนาด 184 MJ/h และ 50 
Mcal/h ใช้ LPG เป็นเช้ือเพลิง 

• ถังน้ํา 10,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 156 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง :Air Cond ขนาด 18,000 
BTU/h จํานวน 5 ชุด

ใช้ LPG เสริม 453 กก./ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 9,602 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 1,749 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.02 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,263,250 บาท   คืนทุน 8.35ปี    FIRR 0.7%
 

 
 
 
 

โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ 

• จํานวนห้องพัก 448 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 51,771 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Boiler น้ํามันเตา ขนาด 1.5 
และ 1 ตัน/ชัว่โมง

• ถังน้ํา 20,000 ลิตร

• การออกแบบ : 70 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 362 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : เคร่ืองทําน้ําแข็ง 24,000 
Btu/h 6 ชุด และ72,000 Btu/h 2 ชุด  

ใช้ น้ํามันเตาเพ่ิม1,848.5ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 28,512 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.032 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 7,843 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.001 บาท/ลิตร

ลงทุน 5,003,579 บาท   คืนทุน 4.43ปี    FIRR 12.8%
 

 



 

โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท  จ.ชลบุรี 

• จํานวนห้องพัก 1,050 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 55 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 173,300 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Boiler ขนาด 10,350 lb/ชัว่โมง 
จํานวน 2 ชุด

• ถังน้ํา 90,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 1,187 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : เคร่ืองทําน้ําแข็งขนาด  
44,760 BTU/h จํานวน 4 ชุด

ใช้ น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 4799 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 83,033 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 5,075 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.014 บาท/ลิตร

ลงทุน 16,424,460 บาท   คืนทุน 6.17ปี    FIRR 6.0%
 

 
 
 

บริษัท เอส.เค.อินเตอร์ฟู้ด ตาก 

• อุณหภูมิใช้งาน 65 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 4,600 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ล้างภาชนะ 

• ระบบเดิม: หม้อต้มซ่ึงใช้ก๊าซ LPG เป็น
เช้ือเพลิง 

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 45 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ตู้แช่ 92,540 BTU/h 1 
ชุดและ 24,658 BTU/h 1 ชุด

ใช้ LPG 251 kg/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 2,252 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.06 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 2,492 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.018 บาท/ลิตร

ลงทุน 989,046 บาท   คืนทุน 3.84 ปี    FIRR 15.1 %
 

 



โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

• จํานวนห้องพัก 170 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 35,190 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ในห้องพัก

• ระบบเดิม: หม้อต้มน้ํา เช้ือเพลิงคือ LPG

• ถังน้ํา 20,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 327 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ตู้แช่ ขนาด 2,510 
BTU/h จํานวน 3 ตู้ใช้ 

ใช้ LPG เสริม 6,030 กิโลกรัม/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 17,226 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.035 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 534  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.001 บาท/ลิตร

ลงทุน 5,232,904 บาท   คืนทุน 5.31 ปี FIRR 7.9 %
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โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว 

• จํานวนห้องพัก 87 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 5,998 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ในห้องพัก

• ระบบเดิม: หม้อต้มน้ํา 150 Mcal จํานวน 1 
เคร่ือง  เช้ือเพลิงคือ LPG

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 30 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 22 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ตู้แช่อาหารขนาด 
12,000 BTU/h จํานวน 1 ชุด 

ใช้ LPG เพ่ิม 112 กก./ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 1,378 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.06 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 467 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.002 บาท/ลิตร

ลงทุน 515,000 บาท   คืนทุน 7.31ปี    FIRR 2.9%
 

 
 
 



โรงแรมทองธารินทร์ สุรินทร์ 

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 29,196 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ในห้องพัก

• ระบบเดิม: หม้อต้มน้ํา 1 เคร่ือง LPG 
ขนาด 1 ตัน

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 221 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 
720,000 BTU/hr จํานวน 1 เคร่ือง

ใช้ LPG เสริม 1,042 kg/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 14,108 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 607 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.016 บาท/ลิตร

ลงทุน 3,205,125 บาท   คืนทุน 5.71 ปี    FIRR 7.3%
 

 
 

บริษัท สวิฟท์ จํากัด นครปฐม 

• ส่งออกผักและผลไม้

• อุณหภูมิใช้งาน 55 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 5,750 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ป้อนน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม: หม้อไอน้ําขนาด 500 Kg/h ท่ี
ความดัน 5 Bar 

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 65ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : Air Cond ขนาด  
56,000 BTU/H จํานวน 5 เคร่ือง 

ใช้LPG เพ่ิมจํานวน 547 กก./ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 3,545ลิตร/วัน ต้นทุน 0.059 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 2,440 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.007 บาท/ลิตร

ลงทุน 1,241,113 บาท   คืนทุน 5.07 ปี    FIRR 6.2 %
 

 
 
 



ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยสโนว์ จันทบุรี 

• ผลิตน้ําผลไม้เพ่ือสุขภาพ 

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 2,482 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ป้อนน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม: หม้อไอน้ําขนาด 500 กิโลกรัม/
ชัว่โมง

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 41 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : Air Cond ขนาด  
24,000 BTU/h จํานวน 1 ชุด

ใช้ LPG เพ่ิม 210 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 2,302 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.05 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 194 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.048 บาท/ลิตร

ลงทุน 743,000 บาท   คืนทุน 5.10ปี    FIRR 1.6%
 

 
 

โรงแรม โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ นครปฐม 

• มีห้องพัก 163 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 39,872 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อาบน้ํา หม้อไอน้ํา ซักผ้า

• ระบบเดิม: Boiler น้ํามันดีเซลขนาด 1 และ 
1.5 ตัน/ชัว่โมง 

• ถังน้ํา 20,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 84 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: Air Cond ขนาด 36,000 บี
ทียู/ชัว่โมง 5 เคร่ือง

ใช้น้ํามันดีเซลเพ่ิมจํานวน 589.07ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 6,507ลิตร/วัน ต้นทุน 0.037 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 17,360 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.013 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,543,919 บาท   คืนทุน 4.36 ปี    FIRR 39.9%
 

 
 
 



โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

• มีห้องพัก 820 ห้อง (เข้าพัก 30%)

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 84,849ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อาบน้ํา 

• ระบบเดิม: Boiler น้ํามันเตา ขนาด 8.5 
ตัน/ชัว่โมง 

• ถังน้ํา 40,000 ลิตร

• การออกแบบ : 30 % ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 151ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ํา
ขนาด 8.5 ตัน/ชัว่โมง เปิดใช้งาน 12 
ชัว่โมง/วัน

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 712 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 11,110 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 48,716  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.002 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,707,710 บาท   คืนทุน 1.30 ปี    FIRR 29.1%
 

 
 

ไทยบริดสโตน ปทุมธานี 

• โรงงานผลิตยางรถยนต์

• อุณหภูมิใช้งาน 70 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 230,608 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ในกระบวนการผลิต

• ระบบเดิม: Boiler ขนาด 25 ตัน เดินเคร่ือง
ตลอด 24 ชม.

• ถังน้ํา 12,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 2,464 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ํา
ขนาด 40 ตัน/ชัว่โมง ดึงไอเสียมาผลิตน้ํา
ร้อน 3%

ใช้ก๊าซธรรมชาติ 181.22 MMBTU 

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 119,540 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.044 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 111,067 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.006 บาท/ลิตร

ลงทุน 33,477,832 บาท   คืนทุน 5.07  ปี FIRR 5.7 %
 

 
 
 



บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร กรุงเทพฯ 

• โรงงานผลิตอาหาร

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 36,716 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ต้มแฮม และโบโลน้า 

• ระบบเดิม: Boiler ขนาด 11.5 ตัน ท่ีแรงดัน 
7 bar

• ถังน้ํา 20,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 405 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ํา

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 1,917.44ลิตร/
ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 19,161 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.052 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 17,555 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.012 บาท/ลิตร

ลงทุน 6,655,425 บาท   คืนทุน 5.08 ปี    FIRR 6.7%
 

 
 

บริษัท มาบูลกุล จํากัด (โรงแรม มโนห์รา) กรุงเทพฯ 

• มีห้องพัก 232 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 40,000 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ห้องซักรีดและห้องพักแขก  

• ระบบเดิม: Boiler แก๊ส LPG ขนาด 1.6 
ตัน/ชัว่โมง 

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 70 % ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 201 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ํา
ขนาด 1.6 ตัน/ชัว่โมง เปิดใช้งาน 17 
ชัว่โมง/วัน

ใช้ LPG เพ่ิมจํานวน 914.84 กก.

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 15,833 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.034 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 12,111  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.012 บาท/ลิตร

ลงทุน 3,707,368 บาท   คืนทุน 5.09  ปี FIRR 4.2%
 

 
 
 



โรงแรม ราชพฤกษ์ แกรนโฮเทล นครราชสีมา 

• มีห้องพัก 159 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 35,700 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ห้องซักรีดและห้องพักแขก  

• ระบบเดิม: Boiler น้ํามันเตาขนาด 1 ตัน/
ชัว่โมง 

• ถังน้ํา 25,000 ลิตร

• การออกแบบ : 80% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 249 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสียBoiler 1 ton/hr 
เปิดใช้งาน 9 ชม./วัน

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 1,199.56 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 18,571 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.034 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 9,843  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.015 บาท/ลิตร

ลงทุน 4,283,307 บาท   คืนทุน 4.81 ปี    FIRR 10.8%
 

 
 

รามาแลนด์ ดีเวลลอพเม้นท์  จํากัด (โรงแรม แพน แปซิฟิก) 
กรุงเทพฯ 

• มีห้องพัก 237 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 34,658 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ห้องซักรีดและห้องพักแขก  

• ระบบเดิม: Boiler ขนาด 1.6 ตัน/ชัว่โมง 

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 70% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 155 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสีย Boiler 1.6 ton/hr 
เปิดใช้งาน 17 ชม./วัน

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 927 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 12,198 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.035 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 16,012 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.005 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,754,686 บาท   คืนทุน 4.23 ปี    FIRR 14.0%
 

 
 
 



โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา 

• มีห้องพัก 267 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 56,000 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : ห้องซักรีดและห้องพักแขก  

• ระบบเดิม: Boilerน้ํามันเตาขนาด 1 ตัน/
ชัว่โมง 

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 251  ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสีย Boiler 1 ton/hr 
เปิดใช้งาน 9 ชม./วัน

ใช้น้ํามันเตา 1,213 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 18,778 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.034 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 9,125  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.016 บาท/ลิตร

ลงทุน 4,316,573 บาท   คืนทุน 4.94 ปี    FIRR 10.2%
 

 
 

บริษัท ยูแซมอินเตอร์กรุ๊ป จํากัด นครปฐม 

• ผลิตอลูมิเนียมเส้นหนา

• อุณหภูมิใช้งาน 94 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 48 ลบ.ม./วัน

• วัตถุประสงค์ : ล้างอลูมิเนียม 

• ระบบเดิม: หม้อไอน้ําขนาด 3.5 ตัน/ชม. ใช้
เช้ือเพลิงคือก๊าซธรรมชาติ  

• ถังน้ํา 25,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 633 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสียจากเตาหลอมท่ีมี
อุณหภูมิ 500 C 

ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมจํานวน  115 MMBTU/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 28,674ลิตร/วัน ต้นทุน 0.053 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 25,603 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.003 บาท/ลิตร

ลงทุน 8,772,015 บาท   คืนทุน 5.07 ปี    FIRR 9.9%
 

 
 
 



บริษัท แดร่ีพลัส นครสวรรค์ 

• โรงงานผลิตอาหาร

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 115,659 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม: Boiler LPGขนาด 10 และ 5 
ตัน 

• ถังน้ํา 55,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 1,300 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ํา
ขนาด 15 ตัน/ชัว่โมง 

ใช้ LPG เพ่ิมจํานวน 3,015.20 กก./ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 60,326 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.052 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 55,269 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.008 บาท/ลิตร

ลงทุน 19,695,328 บาท   คืนทุน 5.07 ปี    FIRR 7.7%
 

 
 

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จํากัด สระบุรี 

• โรงงานน้ําเช่ือม

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 367,207 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม Boiler ขนาด 15 ตัน/ชัว่โมง 
เช้ือเพลิงใช้น้ํามันเตาเกรดซี  

• ถังน้ํา 180,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 3,319ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ก๊าซไอเสียจากหม้อไอ
น้ําขนาด 15 ตัน/ชัว่โมง 

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 7493 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 251,840ลิตร/วัน ต้นทุน 0.033 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 115,367 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.002 บาท/ลิตร

ลงทุน 46,433,585บาท   คืนทุน 4.67ปี    FIRR 11.5%
 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร์แดร่ีและไมเนอร์ชีส นครราชสีมา 

• โรงงานผลิตไอศครีมและชีส 

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 72,000 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม Boiler ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 2 
เคร่ือง 

• ถังน้ํา 40,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 1,465 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ก๊าซไอเสียจากหม้อไอ
น้ําขนาด 1.5 ตัน/ชัว่โมง 

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมเติม  252.19 ลิตร

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 65,969  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.052 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 21,025  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.01 บาท/ลิตร

ลงทุน 19,982,890บาท   คืนทุน 4.89ปี    FIRR 10.4%
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บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จํากัด สมุทรสาคร 

• โรงงานผลิตไอศครีมและชีส 

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 15,000 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม Boiler ขนาด 3, 2.5 และ 2 
Ton/hr 

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 51 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ก๊าซไอเสียจากหม้อไอ
น้ํา

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมเติม  3,668 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 3,029  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.067 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 12,010  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.023 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,999,656 บาท   คืนทุน 3.92  ปี FIRR 15.6 %
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โรงพยาบาลพะเยา

• โรงพยาบาล

• อุณหภูมิใช้งาน 90 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 5,485 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม Steam Boiler ขนาด 50 แรงม้า 
เปิดใช้งาน 7 hr/day

• ถังน้ํา 10,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 139  ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ก๊าซไอเสียจากหม้อไอ
น้ํา

ใช้เช้ือเพลิงดีเซล  8,848 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 4,466  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.08บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 1,297  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.063 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,769,119 บาท   คืนทุน 5.47  ปี FIRR 8.2 %
 

 
 

โรงแรมริมกก เชียงราย 

• มีห้องพัก 256 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 8,842 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม Boiler ขนาด 0.47 ตัน/ชัว่โมง 
จํานวน 1 เคร่ือง

• ถังน้ํา 10,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 46 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ํา

 ใช้น้ํามันเตา 14,982 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 1,636  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.117 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 7,206  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.053 บาท/ลิตร

ลงทุน 3,145,298 บาท   คืนทุน 2.47  ปี    FIRR 30.47 %
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โรงพยาบาลศรีสังวาล แม่ฮ่องสอน 

• โรงพยาบาล

• อุณหภูมิใช้งาน 90 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 7,128 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม Steam Boiler ขนาด 50 แรงม้า 
เปิดใช้งาน 8 hr/day

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 170 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง : ก๊าซไอเสียจากหม้อไอ
น้ํา

ใช้เช้ือเพลิงดีเซล  6,433 ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 5,786  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.074 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 1,676  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.055 บาท/ลิตร

ลงทุน 3,273,944 บาท   คืนทุน 3.48  ปี FIRR 18.7 %
 

 
 

บริษัท ก้องเกียรติเท็กไทล์ จํากัด สระบุรี 

• โรงงาฟอกย้อม

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 240,000 ลิตร/วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม: Boiler LPGขนาด 10 และ 5 
ตัน 

• ถังน้ํา 140,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 4,671 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: หม้อไอน้ํา6 ตัน/ชัว่โมง และ 
น้ําร้อนท่ีท้ิงท่ี 98C 

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 11,449  ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 212,608ลิตร/วัน ต้นทุน 0.052 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 70,490 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.003 บาท/ลิตร

ลงทุน 61,216,537 บาท   คืนทุน 4.7 ปี    FIRR 11.3 %
 

 
 
 



บริษัท โอสถสภา จํากัด กทม.

• โรงงานเคร่ืองด่ืม

• อุณหภูมิใช้งาน 80 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 504 ลบ.ม./วัน

• วัตถุประสงค์ : อุ่นน้ําเข้า Boiler

• ระบบเดิม: หม้อไอน้ํา 10 ตัน เช้ือเพลิงคือ 
น้ํามันเตาเกรด C

• ถังน้ํา 150,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 4,090 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: น้ําร้อนท้ิงอัตราการไหล 13 
m3/hr  ท่ีอุณหภูมิ 54 C 

ใช้น้ํามันเตาเพ่ิมจํานวน 28,238ลิตร/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 183,528 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.053 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 312,588 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.001 บาท/ลิตร

ลงทุน 54,557,721 บาท   คืนทุน 4.57 ปี FIRR 12.0%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ลิต
ร/
เด
ือน

Waste Collector Demand

 
 
 

บริษัท บี เอ เอส แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด

• ผลิตสบู่และเคร่ืองสําอาง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 3,174 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในกระบวนการผลิต

• ระบบเดิม: เคร่ืองทําน้ําอุ่นไฟฟ้า

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 90% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 41 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 
BTU/h จํานวน 1 เคร่ือง

ไฟฟ้าจํานวน 1757.20 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 2,727 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.05 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 156 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.06 บาท/ลิตร

ลงทุน 743,000 บาท   คืนทุน 5.10 ปี    FIRR 10%

 
 
 
 



ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต

• ผู้เข้าพัก 126 คน

• อุณหภูมิใช้งาน 65 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 4,269 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: เคร่ืองทําน้ําอุ่นขนาด  3.5 kW 
จํานวน 4 เคร่ือง

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 71 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 9,000 
BTU/h จํานวน 1 เคร่ือง

ไฟฟ้าจํานวน 3763.13 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 4,269 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.05 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 153 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.023 บาท/ลิตร

ลงทุน 1,071,125 บาท   คืนทุน 5.43 ปี FIRR 8.5 %

 
 
 

โรงแรมภูเก็ต แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท

• ห้องพัก 400 ห้อง

• อุณหภูมิใช้งาน 65 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน  46,157 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: ไม่มี (อาคารใหม่ )

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 30 % ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 208 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: ตู้แช่อาหารขนาด 12,000 
BTU/h จํานวน 5 ชุด 

ไฟฟ้าจํานวน 8,979.02 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 12,681 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 1,276 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.018 บาท/ลิตร

ลงทุน 3,123,500 บาท   คืนทุน 4.72 ปี FIRR 11.4 %

 
 
 
 



นิชา วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

• ห้องพัก 150 ห้อง และวิลล่า 33 หลัง

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน  37,606 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: ไม่มี (อาคารใหม่ )

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100 % ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 460 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: Air cond ขนาด 36,000 
BTU/h 3 ชุด, 12,500 btu/h 9 ชุด 

ไฟฟ้าจํานวน 17466.53 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 34,749 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 2,857 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.003 บาท/ลิตร

ลงทุน 8,376,563 บาท   คืนทุน 5.13ปี    FIRR 9.8%

 
 
 

โรงแรมอนันดา สุโขทัย

• ห้องพักจํานวน 34 ห้อง 

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 6,053 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: เคร่ืองทําน้ําอุ่นขนาด  4.5 kW 
จํานวน 34 เคร่ือง

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 75% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 64 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 12,000 
BTU/h จํานวน 7 เคร่ือง

ไฟฟ้าจํานวน 2,932.39 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 4,041 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 545 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.06 บาท/ลิตร

ลงทุน 1,146,500บาท   คืนทุน 4.93 ปี    FIRR 10.7 %

 
 
 
 



โรงแรมอัญญาวี กระบ่ี

• ห้องพักจํานวน 81 ห้อง 

• อุณหภูมิใช้งาน 65 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 11,877 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: ไม่มี

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 114 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 
BTU/h จํานวน 2 ชุด

ใช้ไฟฟ้าเพ่ิม 6132.31 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 6,587 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.05 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 612 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.023 บาท/ลิตร

ลงทุน 1,744,500 บาท   คืนทุน 5.26ปี    FIRR 9.3%

 
 
 

โรงแรมอัญญาวีทับแขก กระบ่ี

• ห้องพักจํานวน 26 ห้อง 

• อุณหภูมิใช้งาน 65 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 7,918 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: ไม่มี

• ถังน้ํา 5,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 73 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 
BTU/h จํานวน 2 ชุด

ไฟฟ้าจํานวน 3585.46 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 4,218 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.05 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 612 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.023 บาท/ลิตร

ลงทุน 1,152,500 บาท   คืนทุน 3.80 ปี FIRR 16.3%

 
 
 
 



โรงแรมเบสเวสเทิร์น บ้านอ่าวนาง รีสอร์ท 

• ห้องพักจํานวน 112 ห้อง 

• อุณหภูมิใช้งาน 65 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 16,795 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Heater ไฟฟ้า ขนาด 4.5 kW 
จํานวน 5 ชุด, 1.8 kW จํานวน 15 ชุด

• ถังน้ํา 10,000 ลิตร

• การออกแบบ : 50% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 137 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 
Btu จํานวน 2 เคร่ือง

ไฟฟ้าจํานวน 2,081 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 7,916 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.04 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 612 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.023 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,020,500บาท   คืนทุน 4.97 ปี    FIRR 10.1%

 
 
 

โรงแรม เบเวอร์ล่ี ฮิลล์ ปาร์ค

• ห้องพักจํานวน 112 ห้อง 

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 24,00 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Heater 12 กิโลวัตต์ จํานวน 56 
เคร่ือง

• ถังน้ํา 15,000 ลิตร

• การออกแบบ : 60% ของความต้องการ

ติดตัง้แผง : 41 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: Air cond180 ตัน 6 ชัว่โมง/วัน 
ใช้งาน 20 วัน/เดือน, 15,000 BTU/H 10 เคร่ือง 
12 ชัว่โมง/วัน 

ใช้ไฟฟ้าเพ่ิม 1,422kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 2,990ลิตร/วัน ต้นทุน 0.048 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 11,847ลิตร/วัน ต้นทุน 0.003 บาท/ลิตร

ลงทุน 971,579บาท   คืนทุน 1.71 ปี    FIRR 47.3%

 
 
 
 



โรงแรมโบตาน่ี บีช รีสอร์ท 

• ห้องพักจํานวน 183 ห้อง 

• อุณหภูมิใช้งาน 50 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 17,347ลิตร./วัน (112 ห้อง)

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Heater ไฟฟ้า 13 kW 2 ชุด, 12 
kW 2 ชุด, 18 kW 1 ชุด

• ถังน้ํา 20,000 ลิตร

• การออกแบบ : 90% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 150 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 12,000 
BTU/h จํานวน 8 ชุด

ใช้ไฟฟ้าเพ่ิม 5812.28 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 13,962 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.03 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 1,742 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.021 บาท/ลิตร

ลงทุน 2,504,000 บาท   คืนทุน 5.54 ปี FIRR 8.1%
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โรงแรมพนมพิมาน 

• ห้องพักจํานวน 40 ห้อง 

• อุณหภูมิใช้งาน 55 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 7,170 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : .ในห้องพัก

• ระบบเดิม: Heater ไฟฟ้า 3.5  kW จํานวน 
40 เคร่ือง

• ถังน้ํา 10,000 ลิตร

• การออกแบบ : 75% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 45 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 16,000 
BTU/hr จํานวน 10 เคร่ือง

ใช่ไฟฟ้า 1,629.65 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 3,279 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.05 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 2,118 ลิตร/วัน ต้นทุน 0.029 บาท/ลิตร

ลงทุน 1,180,000 บาท   คืนทุน 4.76ปี    FIRR 12.2%

 
 
 



เซ็นทรัลพระราม 2

• ร้านอาหารจํานวน  21 ร้าน

• อุณหภูมิใช้งาน 60 เซลเซียส

• ใช้น้ําร้อน 171,000 ลิตร./วัน

• วัตถุประสงค์ : ล้างจาน

• ระบบเดิม: เคร่ืองล้างจานอัตโนมัติระบบน้ํา
ร้อน ขนาด 4-16 กิโลวัตต์

• ถังน้ํา 100,000 ลิตร

• การออกแบบ : 100% ของความต้องการ

ติดต้ังแผง : 2,165 ตร.ม.

ความร้อนท้ิง: เคร่ืองปรับอากาศ 60,000 
Btu จํานวน 30 เคร่ือง

ใช่ไฟฟ้า 81,691 kwh/ปี 

น้ําร้อนจากแสงอาทิตย์  : 172,601  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.034 บาท/ลิตร

น้ําร้อนเหลือท้ิง : 24,510  ลิตร/วัน ต้นทุน 0.002 บาท/ลิตร

ลงทุน 29,362,320 บาท   คืนทุน 3.98 ปี    FIRR 15.2%

 
 
 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 4,574 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์: .ลา้งจาน

• ระบบเดมิ: เครื่องลา้งจาน  25.3  kW 
จํานวน 1 เครื่อง

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 100% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 70 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: ตูแ้ช่  2,500 BTU/h   
จาํนวน 5 เครื่อง 

ใช่ไฟฟ้า 3469.06 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 4,270 ลติร/วนั ต้นทนุ  0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 304ลติร/วนั ต้นทนุ  0.016 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,066,562.50 บาท   คนืทนุ 4.99ปี    FIRR 10.0%

 
 
 
 



โรงแรมเชียงแสนริเวอรฮิ์ลล์ 

• มหีอ้งพกัจํานวน 63 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 7,376 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: เครื่องทาํน้ําอุ่นขนาด  3.5  kW 
จํานวน 63 เครื่อง

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 40% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 52 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: ตูแ้ช่ ขนาด 2,500 BTU/h 
จาํนวน 3 ตู้

ใช่ไฟฟ้า 2174.90 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 2,862 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 160ลติร/วนั ต้นทนุ 0.018 บาท/ลติร

ลงทนุ 839,938 บาท   คนืทนุ 4.79ปี    FIRR 11.0%

 
 
 

โรงเรียนชาํนาญสามคัคีวิทยา

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 5,153 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:ลา้งภาชนะ

• ระบบเดมิ: ไมม่ ี

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 100% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 75 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 25,000 BTU/h 3 
ชุด, 36,000 BTU/h 2 ชุด

ใช่ไฟฟ้า 2107.55 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 4,320 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 833 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.068 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,412,375 บาท   คนืทนุ 5.17 ปี FIRR 10.1 %
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โรงแรมไดมอนดค์อทเทจ รีสอรท์แอนดส์ปา 

• มหีอ้งพกัจํานวน 148 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 8,476 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater ไฟฟ้า ขนาด 4.8 kW 
จํานวน 12 ชดุ 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 30% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 29 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
16,000 BTU/h จาํนวน 2 ชุด

ใชไ้ฟฟ้า 1464.91 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 1,769 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.06 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 545 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.023 บาท/ลติร

ลงทนุ 767,067 บาท   คนืทนุ 5.44 ปี FIRR 8.6 %
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โรงพยาบาลฝาง

• มหีอ้งพกัจํานวน 36 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 55 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 7,452 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater ไฟฟ้า ขนาด 4.5 
กโิลวตัต์ จํานวน 36 เครื่อง

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 75% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 70 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
35,000 BTU/hr จาํนวน 1 เครื่อง 

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 3168.52 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 3,779 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 745ลติร/วนั ต้นทนุ 0.018 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,114,375 บาท   คนืทนุ 5.09 ปี    FIRR 9.8%

 
 
 
 



โรงแรม หิน น้ํา ทราย สวย 

• มหีอ้งพกัจํานวน 97 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 13,239 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater ไฟฟ้า ขนาด 6 kW  
จํานวน 97 เครื่อง

• ถงัน้ํา 15,000 ลติร

• การออกแบบ: 60% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 129 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
18,300 BTU/h จาํนวน 3 ชุด

ไฟฟ้า 4983.81 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 7,091 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 934 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.023 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,964,663บาท   คนืทนุ 5.10 ปี    FIRR 10.0%

 
 
 

บริษทั อ่ิมอวยพร1996 จาํกดั

• มหีอ้งพกัจํานวน 93 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 20,00 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater ไฟฟ้า 

• ถงัน้ํา 15,000 ลติร

• การออกแบบ: 100% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 313 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 24,000 BTU/H 1 
เครื่อง, 500,000 BTU/H 3 เครื่อง

ไฟฟ้า 14,969.31kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 12,069 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.064 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 14,184 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.011 บาท/ลติร

ลงทนุ 23,136,822 บาท   คนืทนุ 8.95 ปี    FIRR -0.4%

 
 
 
 



โรงแรมอิมพีเรียล สมุย

• มหีอ้งพกัจํานวน 141 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 10,972 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater ไฟฟ้า  6.6 kW  จํานวน 
144 เครื่อง

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 60% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 97 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
66,000 BTU/h จาํนวน 2 ชุด

ไฟฟ้า 5089.21 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 5,409 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 1,310 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,744,500 บาท   คนืทนุ 5.54 ปี    FIRR 8.3%

 
 
 

โรงแรมคลองพร้าว รีสอรท์ 

• มหีอ้งพกัจํานวน 50 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 3,157 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater ไฟฟ้า  11 kW x 2 
จํานวน 2 เครื่อง

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 25 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 9 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
16,500 BTU/h จาํนวน 2 ชุด

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 260.15 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 445 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.13 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 374 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.034 บาท/ลติร

ลงทนุ 378,125 บาท   คนืทนุ 10.16ปี    FIRR -1.5%

 
 
 
 



โรงแรมมนัธารา เกาะหมาก

• มหีอ้งพกัจํานวน 18 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 6,253 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: ไมม่ ี

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 100 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 122 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
13,000 BTU/h จาํนวน 1 ชุด

ใชไ้ฟฟ้า 5253.37 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 6,032 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 221 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.023 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,791,625 บาท   คนืทนุ 6.42ปี    FIRR 5.2%

 
 
 

โรงแรมเกาะหมาก รีสอรท์ 

• มหีอ้งพกัจํานวน 51 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 8,798 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.5 kW จํานวน 40 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 25 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 21 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 13,000 BTU/h 2 
ชุด, 18,000 BTU/h 1 ชุด

ใชไ้ฟฟ้า 864.41 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 1,038 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.08 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 624  ลติร/วนั ต้นทนุ 0.027 บาท/ลติร

ลงทนุ 545,500 บาท   คนืทนุ  5.18 ปี FIRR 9.9 %

 
 
 
 



โรงพยาบาลลาํปาง 

• มหีอ้งพกัจํานวน 84 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 55  เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 13,910 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4.5 กโิลวตัต์ จํานวน 84 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 15,000 ลติร

• การออกแบบ: 75 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 165 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 62,000 BTU/hr 
จาํนวน 1 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้า 8345.00 kwh/ปี 

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 9,258 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 1,319 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.018 บาท/ลติร

ลงทนุ 2,611,750 บาท   คนืทนุ 5.09ปี    FIRR 8.8%

 
 
 

โรงแรมวิวโขง นครพนม 

• มหีอ้งพกัจํานวน 118 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 55 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 5,862 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4.8 kW 11เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 60% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 31 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้:ตูแ้ช่ ขนาด 2,500 BTU/h 
จาํนวน 6 ตู้

ใชไ้ฟฟ้า 1737.42 kwh/ปี 

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 3,072 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 426ลติร/วนั ต้นทนุ 0.014 บาท/ลติร

ลงทนุ 735,875 บาท   คนืทนุ 4.75ปี    FIRR 11.3%

 
 
 
 



โรงพยาบาลแมคคอรมิ์ค 

• มหีอ้งพกัจํานวน 100 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 55 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 16,560 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4.5 กโิลวตัต์ จํานวน 
100 เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 75 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 192 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
16,000 BTU/h จาํนวน 7 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้า 18,545 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 10,124 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 2,383 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.018 บาท/ลติร

ลงทนุ 3,042,000 บาท   คนืทนุ 4.80 ปี    FIRR 11.1%

 
 
 

โรงพยาบาลน่าน

• มหีอ้งพกัจํานวน 500 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 73,600 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.5 – 5.0 kW 

• ถงัน้ํา 60,000 ลติร

• การออกแบบ: 75 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 601 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
750,000 BTU/hr จาํนวน 1 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้า  25,993.9 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 37,448 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 18,237 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.016 บาท/ลติร

ลงทนุ 10,605,750 บาท   คนืทนุ 4.43 ปี    FIRR 13.5%

 
 
 
 



โรงแรมนอติคอล อินน์ ชลบุรี 

• มหีอ้งพกัจํานวน 74 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 11,619 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Solar Collector จํานวน 30 
แผง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 60 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 41 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
9,000 Btu จาํนวน 1 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้า 1570.92 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 6,593 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.02 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 408 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.009 บาท/ลติร

ลงทนุ 711,125 บาท   คนืทนุ 5.72 ปี FIRR 7.3 %

 
 
 

โรงแรมนนทบุรี พาเลซ 

• มหีอ้งพกัจํานวน 173 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 45 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน  13,880 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 6 kW จํานวน 173 ชดุ 

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 40 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 50 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
16,000 BTU/h จาํนวน 8 ชุด

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 1910.27 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 3,776 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 1,814 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.003 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,172,000 บาท   คนืทนุ 4.74 ปี FIRR 12.0%

 
 
 
 



โรงแรมปิงนครา

• มหีอ้งพกัจํานวน 19 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 55 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 2,360 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 36 kW จํานวน 1 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 60% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 23 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: หอ้งแช่อาหาร ขนาด 
25,000 BTU/h จาํนวน 1 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 722.01 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 1,386 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.06 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 61 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.016 บาท/ลติร

ลงทนุ 481,313 บาท   คนืทนุ 8.53 ปี    FIRR 0.4%

 
 
 

พระนครแกรนด์วิว 

• มหีอ้งพกัจํานวน 54 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 9,300 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 5 กโิลวตัต ์จํานวน 54 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 60 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 53 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
18,000 BTU/H จาํนวน 19 เครื่อง

ไฟฟ้าเพิม่จาํนวน 1,841 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 3,872 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.039 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 1,716 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.003 บาท/ลติร

ลงทนุ 856,830 บาท   คนืทนุ 4.13 ปี    FIRR 14.6%

 
 
 
 



โรงแรมพราวภฟู้า

• มหีอ้งพกัจํานวน 9 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 932 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 9 เครื่อง ขนาด 4.3 
กโิลวตัต/์เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 50% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 9 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: หอ้งแช่อาหาร ขนาด 2,510 
BTU/h จาํนวน 1 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 350.80 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 422 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.13 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 47 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.021 บาท/ลติร

ลงทนุ 313,334บาท   คนืทนุ 10.83 ปี    FIRR -3.1%

 
 
 

อาคารศนูยฝึ์กวิชาชีพทบัแก้ว มหาวิทยาลยั ราชภฏั
นครราชสีมา

• มหีอ้งพกัจํานวน 40 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 6,900 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.5 กโิลวตัต์ จํานวน 
40 เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 100 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 76 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
18,000 BTU/H จาํนวน 20 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้า 2,739 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 5,711 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.036 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 1,144 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.003 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,135,347 บาท   คนืทนุ 5.08 ปี    FIRR 9.2%

 
 
 
 



มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏรธ์านี

• มหีอ้งพกัจํานวน 60 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 10,300 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: ไม่มี
• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 100 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 148 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
9,000 BTU/h จาํนวน 8 ชุด

ใชไ้ฟฟ้า 7676.28kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 9,593 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 933 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.03 บาท/ลติร

ลงทนุ 2,229,000 บาท   คนืทนุ 4.70ปี    FIRR 11.6%

 
 
 

โรงพยาบาลรตันเวช

• มหีอ้งพกัจํานวน 100 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 5,175 ลติร./วนั

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.5 กโิลวตัต์ จํานวน 
18 เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 100% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 55 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
18,000 BTU/H จาํนวน 5 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่จาํนวน 1,542 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 4,249ลติร/วนั ต้นทนุ 0.037 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 980 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.001 บาท/ลติร

ลงทนุ 867,851 บาท   คนืทนุ 4.52 ปี    FIRR 12.3%

 
 
 
 



โรงแรมบรคุไซด ์วลัเล่ย ์รีสอรท์ 

• มหีอ้งพกัจํานวน 232 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 8,517 ลติร./วนั (ดําเนินการ
ตดิตัง้ 79 หอ้ง)

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.5 kW 79 ชดุ 

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 40% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 38 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
24,000 BTU/h จาํนวน 3 ชุด

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่จาํนวน 1342.16 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 2,462 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 933 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.03 บาท/ลติร

ลงทนุ 809,000 บาท   คนืทนุ 4.80ปี    FIRR 11.5%

 
 
 

โรงพยาบาลร่มฉัตร

• มหีอ้งพกัจํานวน 100 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 9,600 ลติร./วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.5 กโิลวตัต์ จํานวน 
25 เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 100% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 107 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
18,000 BTU/H 25 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่จาํนวน 5,107 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 8,234 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.033 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 1,471 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.001 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,490,924 บาท   คนืทนุ 4.21 ปี    FIRR 14.2%

 
 
 
 



โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์

• มหีอ้งพกัจํานวน 53 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 5,851 ลติร./วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.5 กโิลวตัต์ จํานวน 
44 เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 100% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 64 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
18,000 BTU/H จาํนวน 6 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่จาํนวน 3,060 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 4,934 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.047 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 980 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.001 บาท/ลติร

ลงทนุ 974,279 บาท   คนืทนุ 4.59 ปี    FIRR 12%

 
 
 

โรงแรมสาเกตุนคร

• มหีอ้งพกัจํานวน 87 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 55 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 9,221 ลติร./วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4.4 kW จํานวน 87 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 75% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 82 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: เครื่องปรบัอากาศขนาด 
25,000 BTU/h จาํนวน 1 เครื่อง

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่จาํนวน 2542.15 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 6,244 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 709 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.014 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,337,125บาท   คนืทนุ 4.97ปี    FIRR 10.1%

 
 
 
 



อาคารสนันิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย

• มหีอ้งพกัจํานวน 70 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 13,300 ลติร./วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4 กโิลวตัต ์จํานวน 70 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 60% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 48 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 56,200 BTU/H 3 
เครื่อง, 25,800 BTU/H 2 เครื่อง, 120,000 
BTU/H 2 เครื่อง เปิด 9 ชม./วนั

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 3,532 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.040บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 4,700 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.004 บาท/ลติร

ลงทนุ 872,600 บาท   คนืทนุ 2.78 ปี    FIRR 26%

 
 
 

บ้านศิริ ออน ซี รีสอรท์

• มหีอ้งพกัจํานวน 41 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 2,799 ลติร./วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 3.8 kW  จํานวน 41 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 25% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 6 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 12,000 BTU/h 
จาํนวน 2 ชุด 

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 128.20 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 395 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.13 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 311 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.03 บาท/ลติร

ลงทนุ 323,000บาท   คนืทนุ 10.69 ปี    FIRR -2.5%

 
 
 
 



โรงแรมสงขลา พาเลซ 

• มหีอ้งพกัจํานวน 40 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 3,984 ลติร./วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Solar Collector 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 50 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 28 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 12,000 BTU/h 
จาํนวน 1 ชุด 

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 1680.56 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 1,777 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.06 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 233 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.02 บาท/ลติร

ลงทนุ 561,500 บาท   คนืทนุ 7.18 ปี FIRR 3.3 %

 
 

โรงแรมรอยลั ไดมอน เพชรบุรี 

• มหีอ้งพกัจํานวน 58 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 8,530 ลติร./วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 6 กโิลวตัต ์จํานวน 29 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 10,000 ลติร

• การออกแบบ: 75% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 97 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 25,690 BTU/h 
จาํนวน 2 ชุด

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 4492.94 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 6,228 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 250 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.08 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,573,183 บาท   คนืทนุ 5.65 ปี    FIRR 7.7%

 
 
 
 
 



บริษทั ยามานาชิอิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จาํกดั 

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 15,000 ลติรต่อบ่อต่อวนั   ซึง่
มจีํานวน 2 บ่อ 

• วตัถุประสงค ์:ลา้งชิน้งาน 

• ระบบเดมิ: Heater 45 kW  จํานวน 2 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 30,000 ลติร

• การออกแบบ: 75% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 556 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 18,000 BTU/hr 
จาํนวน 1 เครื่อง

ไฟฟ้าเพิม่จาํนวน 23,036.11kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 26,370 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 146 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.048 บาท/ลติร

ลงทนุ 5,918,250 บาท   คนืทนุ 6.82ปี    FIRR 4.0%

 
 
 

โรงแรมกระบ่ี ทิพา รีสอรท์ 

• มหีอ้งพกัจํานวน 84 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 65 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 8,863 ลติร/วนั สําหรบัหอ้งพกั 
66 หอ้ง 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 2.5 kW 66 ชดุ

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 40% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 50 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 21,000 BTU/h 
จาํนวน 2 ชุด

ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ 2418.13 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 2,889 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 714 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.023 บาท/ลติร

ลงทนุ 689,250 บาท   คนืทนุ 3.71  ปี    FIRR 16.7 %

 
 
 
 



โรงแรมทิพยช้์าง

• มหีอ้งพกัจํานวน 130 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 55 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 12,007 ลติร/วนั วตัถุประสงค ์:
อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4.5 กโิลวตัต์ จํานวน 
5 เครื่อง 

• การออกแบบ: 75 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 133 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 25,000 BTU/h 
จาํนวน 1 เครื่อง

ไฟฟ้าเพิม่จาํนวน 6,740.16 kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 8,529 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.04 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 608 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.016 บาท/ลติร

ลงทนุ 1,949,125 บาท   คนืทนุ 5.10 ปี    FIRR 8.7%

 
 
 

โรงพยาบาลอตุรดิตถ์

• มหีอ้งพกัจํานวน 114 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 16,781 ลติร/วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4.5 กโิลวตัต์ จํานวน 
114 เครื่อง 

• ถงัน้ํา 20,000 ลติร

• การออกแบบ: 75 % ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 116 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 36,000 BTU/hr 
จาํนวน 6 เครื่อง

ไฟฟ้าเพิม่จาํนวน 3,820.56 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 7,410 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 5,252 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.016 บาท/ลติร

ลงทนุ 2,351,000 บาท   คนืทนุ 3.71 ปี    FIRR 16.3%

 
 
 
 



โรงแรมแกรนด์วิษณุพลาซ่า

• มหีอ้งพกัจํานวน 32 หอ้ง

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 6,300 ลติร/วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: Heater 4 กโิลวตัต ์จํานวน 32 
เครื่อง 

• ถงัน้ํา 5,000 ลติร

• การออกแบบ: 70% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 42  ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 18,000 Btu 
จาํนวน 34 เครื่อง

ไฟฟ้าเพิม่จาํนวน 2,023  kwh/ปี

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 3,262 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.040 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 1,226 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.003 บาท/ลติร

ลงทนุ 726,048 บาท   คนืทนุ 4.44 ปี FIRR 12.8%

 
 
 

ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ จงัหวดันครพนม 

• มผีูพ้กัจํานวน 100 คน

• อุณหภูมใิชง้าน 60 เซลเซยีส

• ใชน้ํ้าร้อน 18,400 ลติร/วนั 

• วตัถุประสงค ์:อาบน้ํา

• ระบบเดมิ: ฮทีเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3.5 kW  
จํานวน 4 เครื่อง 

• ถงัน้ํา 20,000 ลติร

• การออกแบบ: 100% ของความต้องการ

ตดิตัง้แผง : 340 ตร.ม.

ความรอ้นทิง้: Air Cond 2,500 BTU/hr 
จาํนวน 1 เครื่อง

ไฟฟ้า 9511.99 kWh

น้ําร้อนจากแสงอาทติย ์: 18,430 ลติร/วนั ต้นทนุ 0.05 บาท/ลติร

น้ําร้อนเหลอืทิง้ : 53 ลติร/วนั ต้นทนุ  0.018 บาท/ลติร

ลงทนุ 4,685,313 บาท   คนืทนุ 4.97 ปี    FIRR 10.0%

 


