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สงวนลิขสิทธิ์โดยสถาบันอาคารเขียวไทย
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้ ถูกต้องตามความเป็นจริงตามความเข้าใจของข้าพเจ้า
การดำเนินการ
มีความต้องการใช้น้ำลดลงร้อยละ 15 - 35 จากปริมาณการใช้น้ำตามกรณีอ้างอิง
ทางเลือกที่ 2 
ใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ใช้ก๊อกน้ำประหยัดน้ำ ติดมาตรวัดน้ำย่อย ติดตั้งถังเก็บน้ำฝนเพื่อใช้งาน
ทางเลือกที่ 1 
ทางเลือกที่ 1 
ใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ มากกว่าร้อยละ 90-100 ของจำนวนที่ติดตั้งทั้งหมด
ชุด
ชุด
ใช้ก๊อกน้ำประหยัดน้ำ หรือมีอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ มากกว่าร้อยละ 90-100
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
 ติดมาตรวัดก ารใช้น้ำย่อยในจุดใดจุดหนึ่งของโครงการ
อธิบายลักษณะ และประเภทของมิเตอร์ย่อย
ติดตั้งถังเก็บ น้ำฝนเพื่อใช้งาน ปริมาตรร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำฝนที่ตก 1 ปี
ทางเลือกที่ 2
สร้างกลุ่มผู้ใช้งาน
ชื่อกลุ่ม
FTE
Retail customer
Visitors
Residents
ร้อยละ
ชาย
ร้อยละ
หญิง
จำนวนวันใช้งานต่อปี
การคำนวณการใช้น้ำของโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะ
กลุ่มผู้ใช้งาน
ประเภทสุขภัณฑ์
การใช้น้ำของกรณีอ้างอิง 
(ลิตร ต่อ ครั้ง)
การใช้น้ำของกรณีแบบ 
(ลิตร ต่อ ครั้ง)
การใช้น้ำของกรณีอ้างอิง 
(ลิตร)
การใช้น้ำของกรณีแบบ 
(ลิตร)
รวม
การคำนวณการใช้น้ำของสุขภัณฑ์ประเภท ก๊อก และ ฝักบัว
กลุ่มผู้ใช้งาน
ประเภทสุขภัณฑ์
อัตราการไหลของกรณีอ้างอิง
อัตราการไหลของกรณีแบบ (lpm)
การใช้น้ำของกรณีอ้างอิง (ลิตร)
การใช้น้ำของกรณีแบบ (ลิตร)
รวม
การใช้น้ำที่ไม่ใช่น้ำประปาหรือบาดาล
ลิตร ต่อ ปี
ลิตร ต่อ ปี
ลิตร ต่อ ปี
ลิตร ต่อ ปี
ลิตร ต่อ ปี
อธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการ การกักเก็บและใช้น้ำฝน และ นำน้ำเสียบำบัดมาใช้
สรุปการใช้น้ำของโครงการ
กรุณาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็นในการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการฯดังกล่าว
คำอธิบายรายละเอียดประกอบแบบ (เพิ่มเติม)
เอกสารแนบ 
ผังพื้น และ/หรือ แบบขยายห้องน้ำ
ทางเลือกที่ 1 
รายการคำนวณแสดงจำนวนสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำรุ่นประหยัดน้ำและรุ่นทั่วไปที่ติดตั้ง
รายละเอียดสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำรุ่นที่ใช้ติดตั้ง
แผนผังแสดงการติดตั้งมาตรวัดน้ำย่อยพร้อมภาพถ่ายยืนยันการติดตั้งจริง 
รายการคำนวนปริมาณน้ำฝนของโครงการ 1 ปี และ รายละเอียดการเก็บน้ำฝนเพื่อใช้งาน 
ทางเลือกที่ 2
รายละเอียดสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำรุ่นที่ใช้ติดตั้ง
รายการคำนวณ ปริมาณน้ำฝน หรือ ปริมาณน้ำบำบัดกลับมาใช้ใหม่
คะแนน:
การประหยัดน้ำ (WC) หัวข้อคะแนน 1: การประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
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