
สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมขอนแก่น โฮเตล็ จงัหวดัขอนแก่น 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Waste Heat จาก Chillers ขนาด 527.55 k 2………..เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0……......ไฟฟ้า      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,644,000    ….......บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 41…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 20,000        …...….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 16,640……..บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,913,600    …….....บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 15.4            …….……%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 87 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 3.95            …………...ปี

มมุตัง้แผง 16…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ (ตลอดอายกุารใช้งาน 15 ปี)

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 12,192  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 3,869,295    ….......บาท

Waste Heat Benefit 2,699,722    ….…...บาท
ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 508,957       ….…...บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 24,000….……BTU/h ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 7,077,973    ….......บาท

จาํนวน 2………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 8,511….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 58.50          …………..%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 40.66          ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 0.84            ………….%

จาํนวน 2……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.0246        ....บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0004        ....บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.000368…...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.000006 ..….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมโฆษะ จงัหวดัขอนแก่น 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler 1………..เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0…......ก๊าซ LPG      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 3,660,000    ….......บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 55…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 34,000        ...…….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 36,940        ….….บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 554,100       ..….....บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 22.5…….……%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 230 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 3.10            …….…...ปี

มมุตัง้แผง 16…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 17,191  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 11,196,322   ….......บาท

Waste Heat Benefit 7,387,441    ….…...บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 758,405       ….…...บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 60,000….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 19,342,168   ….......บาท

จาํนวน 2………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 11,347….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 58.24          ………….%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 38.36          ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 3.40            …………..%

จาํนวน 3……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.039          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.001          ...บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.000310     …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.000004     …..บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมเชียงใหม่เกต จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Hot Water Heater 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0 ......ก๊าซ LPG      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,344,000    ….......บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 55…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 17,000        …...….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 13,610        …….บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,565,150    ….......บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 20.9 …………%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 87 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 3.26            …………...ปี

มมุตัง้แผง 18…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 5,220  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 3,368,987    ….......บาท

Waste Heat Benefit 3,138,691    ….…...บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 264,188       ...…...บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 60,000….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 6,771,866    …......บาท

จาํนวน 1………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 4,863….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 44.2            ………….%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 41.3            …………..%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 14.5            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.047          ...บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.001          ...บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.000321     …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.000004     ......บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมนครพนมริเวอรวิ์ว  จงัหวดันครพนม 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0 ......ก๊าซ LPG      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 900,000       ….......บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 45…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 130,000       …...….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 10,300        …….บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,184,500    ….......บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 13.2 …………%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 50 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 4.27            …………...ปี

มมุตัง้แผง 17…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 5,401  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 1,992,745    …......บาท

Waste Heat Benefit 1,732,087    ...…...บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 152,212       ...…...บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 2,547….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 3,877,044    ..….....บาท

จาํนวน 13………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 4,697….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 45.58          ………...%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 39.33          …………..%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 15.63          ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.030          ...บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.005          ...บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.00036       …..บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.00006       …..บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมพรหมพิมาน  จงัหวดัศรีสะเกษ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 460……ลติร/ชัว่โมง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,344,000    ...…....บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 45…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 50,000        ..…….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 13,940        ……..บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,603,100    ….......บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 53.7…….……%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 62 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 1.53            …………...ปี

มมุตัง้แผง 14…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 7,085  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 4,972,231    ….......บาท

Waste Heat Benefit 8,956,256    ….…...บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 281,612       ...…...บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 18,000….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 14,210,098   ….......บาท

จาํนวน 5………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 12,766….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 34.62          ………….%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 62.09          ………...%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 5.49            ………….%

จาํนวน 2……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.035          ...บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.001          ...บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.00041       …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.00001       ..….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมมกุดาหารแกรนดโ์ฮเทล จงัหวดัมกุดาหาร 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 1 ตนั 2………..เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0…......น้ํามนัเตา      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,364,000    ….…....บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 45…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 50,000        …...….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 14,140        ….….บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,626,100    ….......บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 14.7…….……%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 72 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 4.06            …….……...ปี

มมุตัง้แผง 16…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 8,003    ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 2,634,821    …......บาท

Waste Heat Benefit 2,801,172    ..….....บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 348,642       ...…....บาท

ตูแ้ช่ขนาด 12,000….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 5,784,636    ….......บาท

จาํนวน 5………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 8,511….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 40.98          ………….%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 43.43          …………..%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 15.60          …………...%

จาํนวน 1……………..ถงั

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

จาํนวน 1……………..ถงั ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา    พลงังานแสงอาทติย์ 0.031          ...บาท/ลติร

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.001          ...บาท/ลติร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    พลงังานแสงอาทติย์ 0.00037       …...บาท/kJ

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.00001       ......บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมร้อยเอด็ซิต้ี จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler 0.5 kW 1………..เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 876,000       ….......บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 45…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 40,000        …..….บาท

ค่าใชจ่้ายรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบาํรงุ 9,160          ……..บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,053,400    ……....บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 22.5…….……%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 48 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 3.11            …………...ปี

มมุตัง้แผง 15…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 5,498  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 3,584,022    ….......บาท

Waste Heat Benefit 1,013,728    ….…...บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 122,472       ….…...บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 2,547….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 4,720,222    …….....บาท

จาํนวน 4………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 1,445….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 60.92          ………….%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 23.34          …………..%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 15.74          …………..%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.029          …..บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.005          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.00035       …….บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.00006       …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมริมปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 1.5 ตนั 2………..เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,044,000    ...…....บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 45…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 20,000        …...….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 10,640        …….บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,223,600    ….......บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 39.2 …………%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 62 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 2.00            …………...ปี

มมุตัง้แผง 16…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 7,087  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 4,973,292    …......บาท

Waste Heat Benefit 3,184,447    …......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 205,342       ….…...บาท

ตูแ้ช่ขนาด 24,000….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 8,363,080    ….......บาท

จาํนวน 2………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 4,539….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 56.12          …………..%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 35.77          ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 8.11            …………..%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.027          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.001          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.00032       …..บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.00001       …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมสาเกตนคร จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Electrical Heater 5 …...……..kW เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0……......ไฟฟ้า      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,272,000    ...…....บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 50…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 30,000        …..….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 13,020…….บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,497,300    ….......บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 19.2…….……%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 81 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 3.46            ……….…...ปี

มมุตัง้แผง 15…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 7,422  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 3,680,642    ….......บาท

Waste Heat Benefit 2,193,524    ….…...บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 455,621       ...…....บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 13,000….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 6,329,788    ……….บาท

จาํนวน 3………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 4,425 ….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 60.58          ………….%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 35.91          …………..%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 3.52            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.031          ...บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.001          ...บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7 ...….มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.00030       …..บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.00001       …..บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมอโมร่า ท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Electrical Heater 6 kW 12………..เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0……......ไฟฟ้า      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 5,000,000    ….......บาท

อุณหภมูน้ํิารอ้นใชง้าน 60…………….oC      - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 40,000        …..….บาท

ค่าใชจ้า่ยรายปี

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 50,400        ….….บาท/ปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 5,796,000    ….......บาท

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% FIRR 15.5…….……%

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 350 ….ตารางเมตร ระยะเวลาคนืทุน 3.94            …………...ปี

มมุตัง้แผง 18…………องศา

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้ ผลประโยชน์ของโครงการ

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 18,376  ….…..ลติร/วนั Collector Benefit 14,532,626   ….......บาท

Waste Heat Benefit 5,399,444    ….…...บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง CO2 Benefit 1,538,350    ...…...บาท

ตูแ้ช่อาหารขนาด 24,000….……BTU/h ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 21,470,420   ….......บาท

จาํนวน 4………………ตู้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดด้ฉลีย่ 6,808….…..ลติร/วนั สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

พลงังานแสงอาทติย์ 71.72          ………….%

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน ความรอ้นเหลอืทิง้ 26.60          ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเสรมิ 1.67            ………….%

จาํนวน 2……………..ถงั

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

จาํนวน 1……………..ถงั ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา    พลงังานแสงอาทติย์ 0.050          …..บาท/ลติร

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.001          ….บาท/ลติร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    พลงังานแสงอาทติย์ 0.00030       …...บาท/kJ

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.00001       …...บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 30 Hp 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,184,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 225,000       …..….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 211,350       ……..บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,620,350    ...…….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 82 ….ตารางเมตร FIRR 27.6 …….......%

มมุตัง้แผง 16…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.65            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 3,408  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 6,577,579    ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 1,630,372    ….…...บาท

ขนาดของ Economizer 15 ….…….…kW CO2 Benefit 144,077       ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 8,352,029    ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดฉ้ลีย่ 845….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.063          …..บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.049          ….บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        …...บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์ศรีบริุนทร ์จงัหวดัเชียงราย 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler  ขนาด 1 Ton 1………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0 ......ก๊าซ LPG      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 2,648,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 525,000       …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 31,730        ….….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 3,648,950    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 204 ….ตารางเมตร FIRR 13.9            ……........%

มมุตัง้แผง 19…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 4.22            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 7,286  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 9,487,667    ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 2,343,690    ..….....บาท

ขนาดของ Economizer 35 ….…….…kW CO2 Benefit 334,520       ...…....บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 12,165,877   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 1,807….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.066          …..บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.053          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลขอนแกน จงัหวดัขอนแก่น 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler  ขนาด 200 Hp 1………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ ......น้ํามนัเตา      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 6,240,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 1,500,000    …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 77,400        …….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 8,901,000    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 495 ….ตารางเมตร FIRR 10.2 …..….....%

มมุตัง้แผง 16…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 4.92            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 20,180  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 20,230,371   ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 4,532,932    ..….....บาท

ขนาดของ Economizer 100 ….…….…kW CO2 Benefit 1,019,910    ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 25,783,212   ..….....บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 5,006….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            …………..%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            …………..%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.056          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.055          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0002        …….บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        ……..บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลขอนแกนราม จงัหวดัขอนแก่น 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 50 Hp 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 2,432,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 375,000       …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 28,070        ….….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 3,228,050    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 186 ….ตารางเมตร FIRR 31.9……........%

มมุตัง้แผง 16…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.38            ….………ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 7,583  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 14,636,313   ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 3,620,998    ..…......บาท

ขนาดของ Economizer 25 ….…….…kW CO2 Benefit 319,991       ...…....บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 18,577,302   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 1,877….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.059          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.036          …...บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …….บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler  ขนาด 200 Hp 1………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 6,584,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 3,270,000    …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 98,540        ….….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 11,332,100   …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 507 ….ตารางเมตร FIRR 33.4……….....%

มมุตัง้แผง 18…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.29            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 19,009  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 40,015,709   ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 26,351,370   ….…...บาท

ขนาดของ Economizer 218 ….…….…kW CO2 Benefit 1,164,347    ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายุการใชง้าน 67,531,427   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 12,505….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 60.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 40.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

จาํนวน 1……………..ถงั ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา    พลงังานแสงอาทติย์ 0.063          ….บาท/ลติร

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.048          …..บาท/ลติร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …….บาท/kJ

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        ……..บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler  ขนาด 100 Hp 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ ......น้ํามนัเตา      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 2,372,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 825,000       …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 31,970        …….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 3,676,550    ...…….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 181 ….ตารางเมตร FIRR 10.4…...….....%

มุมตัง้แผง 18…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 4.89            …….……ปี

มุม Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 6,348    ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 8,355,141    ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 1,931,647    ….…...บาท

ขนาดของ Economizer 55 ….…...…kW CO2 Benefit 347,696       ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 10,634,485   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 1,577….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.068          …..บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.096          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …….บาทkJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0004        ……..บาทkJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลนครพนม จงัหวดันครพนม 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 50 Hp 1………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 2,084,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 405,000       …..….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 24,890        ….….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 2,862,350    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 157 ….ตารางเมตร FIRR 28.6            …….......%

มมุตัง้แผง 17…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.59            ……….…ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 5,653  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 11,903,321   …......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 2,964,312    ….…...บาท

ขนาดของ Economizer 27 ….…….…kW CO2 Benefit 261,959       ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 15,129,592   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 1,394….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.067          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.053          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …..บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        …...บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลบรีุรมัย ์ จงัหวดับรีุรมัย ์
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 100 Hp 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 5,124,000    ……....บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 750,000       …….….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 58,740        ……...บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 6,755,100    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 402 ….ตารางเมตร FIRR 33.5            .…….......%

มมุตัง้แผง 15…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.29            ……..……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 16,503  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 31,849,398   …........บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 7,849,938    …..…...บาท

ขนาดของ Economizer 50 ….…….…kW CO2 Benefit 693,706       …..…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายุการใชง้าน 40,393,042   …........บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 4,067….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            …………..%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            …………...%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.057          …..บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.034          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0002        …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0001        …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลพิษณุเวช จงัหวดัพิษณุโลก 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 0.4 Ton 1………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,340,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 195,000       …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 15,350        …….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,765,250    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 95 ….ตารางเมตร FIRR 29.3            ……........%

มมุตัง้แผง 16…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.54            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 3,884  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 7,494,205    ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 1,852,173    ….…...บาท

ขนาดของ Economizer 13 ….…….…kW CO2 Benefit 163,678       ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลกําไรตลอดอายกุารใชง้าน 9,510,056    ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 976 ….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.063          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.036          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        …...บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลแพร่ จงัหวดัแพร ่
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler  ขนาด 100 Hp 1………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ ......น้ํามนัเตา      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,752,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 3,270,000    …..….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 50,220        ….….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 5,775,300    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 121 ….ตารางเมตร FIRR 17.9            ...…........%

มมุตัง้แผง 18…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 3.61            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 4,434    ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 4,379,425    ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 17,307,557   ..….....บาท

ขนาดของ Economizer 218 ….…….…kW CO2 Benefit 973,550       ……....บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายุการใชง้าน 22,660,532   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 17,507….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 20.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 80.0            …………..%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.072          …..บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.034          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …….บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0001        ……..บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler  ขนาด 25 Hp 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,292,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 210,000       …..….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 15,020        ….….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 1,727,300    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 91 ….ตารางเมตร FIRR 26.5            ...…........%

มมุตัง้แผง 18…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.74            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 3,230    ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 6,797,633    ……....บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 1,683,794    ………..บาท

ขนาดของ Economizer 14 ….…….…kW CO2 Benefit 148,798       ...…....บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายุการใชง้าน 8,630,225    ……....บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 803….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.073          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.048          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …..บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลศรีษะเกษ  จงัหวดัศรีษะเกษ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 50 Hp 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 2,640,000    …….....บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 375,000       …..….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 30,150        …….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 3,467,250    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 195 ….ตารางเมตร FIRR 32.0            ...…........%

มมุตัง้แผง 15…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.37            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 8,149  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 15,727,200   ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 3,924,969    …….....บาท

ขนาดของ Economizer 25 ….…….…kW CO2 Benefit 346,853       ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 19,999,022   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 2,034….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            …………..%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.059          …...บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.034          …...บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …….บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0001        ……..บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลอดุรธานี  จงัหวดัอดุรธานี 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 200 Hp 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0.....น้ํามนัดเีซล      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 6,912,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 1,500,000    …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 84,120        …….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 9,673,800    …..….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 551 ….ตารางเมตร FIRR 32.0            …...….....%

มมุตัง้แผง 17…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 2.37            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 22,739  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 43,885,698   ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 10,869,145   ….…...บาท

ขนาดของ Economizer 100 ….…….…kW CO2 Benefit 960,516       ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายุการใชง้าน 55,715,360   ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 5,632….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.056          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.049          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0002        …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0002        …...บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงพยาบาลอบุลรกัษ์ธนบรีุ จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler  ขนาด 80 Hp 1………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ 0 …...ก๊าซ LPG      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 1,928,000    ….......บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 600,000       ...…….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 25,280        ….….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 2,907,200    …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 144 ….ตารางเมตร FIRR 12.7            ……........%

มมุตัง้แผง 15…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 4.44            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 6,017  ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 7,182,951    ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 1,793,052    ……….บาท

ขนาดของ Economizer 40 ….…….…kW CO2 Benefit 256,406       ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายกุารใชง้าน 9,232,410    ….......บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 1,502….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 80.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 5,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 20.0            ………….%

จาํนวน 1……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.059          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.073          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0003        …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุข้อมลูระบบผลิตน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตยผ์สมผสานกบัความร้อนเหลือท้ิง 

ของโรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ข้อมลูการใช้พลงังานเพ่ือผลิตน้ําร้อนระบบเดิม ข้อมลูการลงทุนติดตัง้ระบบ

Boiler ขนาด 3 Ton 2………...เครือ่ง เงนิลงทุนเริม่ตน้

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ - …...น้ํามนัเตา      - เงนิลงทุนระบบพลงังานแสงอาทติย์ 3,516,000    ...…....บาท

     - เงนิลงทุนระบบความรอ้นเหลอืทิง้ 6,285,000    …...….บาท

ตวัรบัรงัสีดวงอาทิตย์ ค่าใชจ้า่ยรายปี

ชนิดแผงรบัความรอ้น      - ค่าดแูลรกัษาและซ่อมบํารงุ 98,010        …….บาท/ปี

ประสทิธภิาพแผง 50…………….% รวมค่าใชจ้า่ยตลอดอายกุารใชง้าน 11,271,150   …...….บาท

ขนาดพืน้ทีร่บัแสง 243 ….ตารางเมตร FIRR 19.4            …...........%

มมุตัง้แผง 18…………องศา ระยะเวลาคนืทุน 3.43            …….……ปี

มมุ Azimuth หนัไปทางทศิใต้

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 9,111    ….…..ลติร/วนั ผลประโยชน์ของโครงการ

Collector Benefit 8,997,739    ….......บาท

ระบบผลิตน้ําร้อนจากความร้อนเหลือท้ิง Waste Heat Benefit 35,547,242   ..….....บาท

ขนาดของ Economizer 419 ….…….…kW CO2 Benefit 1,999,532    ….…...บาท

ประสทิธภิาพ 40 ...…………% ผลประโยชน์ตลอดอายุการใชง้าน 46,544,513   …….....บาท

ปรมิาณน้ํารอ้นทีผ่ลติไดเ้ฉลีย่ 36,052….…..ลติร/วนั

สดัส่วนการผลิตน้ําร้อน

ระบบเกบ็สาํรองน้ําร้อน พลงังานแสงอาทติย์ 20.0            ………….%

ถงัน้ํารอ้นขนาด 10,000 ….………ลติร ความรอ้นเหลอืทิง้ 80.0            ………….%

จาํนวน 2……………..ถงั

สารเกบ็ความรอ้น น้ํา ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ําร้อน

ค่าใช้จ่ายต่อลิตร

ระบบท่อส่งน้ําร้อน    พลงังานแสงอาทติย์ 0.070          ….บาท/ลติร

การหุม้ฉนวน Close Cell Tube    ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.032          …..บาท/ลติร

ความหนาของฉนวน (ไมน้่อยกว่า) 12.7..…. มลิลเิมตร ค่าใช้จ่ายต่อกิโลจลู

   พลงังานแสงอาทติย์ 0.0003        …...บาท/kJ

   ความรอ้นเหลอืทิง้ 0.0001        …….บาท/kJ

แผ่นเรยีบ หรอืหลอดสุญญากาศ

 
 
 
 
 


