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แบบขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต ่า 
โครงการเงินหมุนเวียนเพื อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 

 

1.ประเภทการขอรับการสนับสนนุ 
 

 ก.ปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจ 
 ข.อาคารสรา้งใหม่ที่ออกแบบให้มีการอนุรักษ์พลังงาน 
 ค.บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ที่ลงทุนให้ผู้ประกอบการ 

 
 

2.  ข้อมลูเกี ยวกับสถานประกอบการที ด่าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ช่ือโรงงาน/อาคาร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

ช่ือนิติบุคคล …………………………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล ……………………………………………….……… 
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผู้ประสานงาน ………………………………………….………………………………     ต าแหน่ง ……………………….……………………………………… 
โทรศัพท ์……………………………………………..…      E-mail …………………………………………  โทรสาร ……………………………………….. 
             เป็นโรงงาน/อาคารควบคุม (ระบุ TSIC-ID) ……….…………….......................     ไม่ไดเ้ป็นโรงงานอาคารควบคุม           
ประเภทของสถานประกอบการ 
- กรณีเป็นโรงงาน  อาหาร  สิ่งทอ  ไม้    โลหะ  กระดาษ 
  เคม ี  อื่นๆ (ระบุ)................................ 
- กรณีเป็นอาคาร  สถานพยาบาล  สถานศึกษา  ส านักงาน  สถานบริการ  อาคารชุด 
   โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า  อาคารชุมนุม  โรงมหรสพ     อื่นๆ (ระบุ)....................           
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า; เลขท่ีมิเตอร์………………………..…………    ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ารวม ……………………………. kVA  
 (ล่าสุดหรือโดยประมาณ)   ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ……………………… หน่วย (kWh)/ปี     ค่าไฟฟ้า …………..………………. บาท/ป ี
ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง;  ชนิด ……………………………………    ปริมาณ…………………………………… หน่วย……………….. 
 (ลา่สุดหรือโดยประมาณ)   ชนิด ……………………………………    ปริมาณ…………………………………… หน่วย……………….. 
 

3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานที จะด่าเนินการ 

ชื อมาตรการ 
เงินลงทุน 
(บาท) 

การประหยัดพลังงาน ระยะเวลา 
คืนทุน  
(ปี) 

อายุ
โครงการ 

(ปี) 
ประเภท
พลังงาน 

หน่วย ปริมาณ 
(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 
(บาท/ปี) 

มาตรการที  1 ……………………………….. 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

  
  

  
 
 
 

มาตรการที  2……………………………….. 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

  
  

   

มาตรการที  3……………………………….. 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

  
  

   

มาตรการที  4……………………………….. 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

  
  

   

มาตรการที  5……………………………….. 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
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แบบขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต ่า 
โครงการเงินหมุนเวียนเพื อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 

 

4. สรุปแผนการด่าเนินโครงการ 
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายสินเช่ือ (เริ่มต้น-สิ้นสดุ) ………………………………………………………………………………….. 
ช่วงเวลาในการด าเนินการตดิตั้ง (เริ่มต้น-สิ้นสดุ) ………………………………………………………………………………….. 
ช่วงเวลาการช าระคืนสินเช่ือ (เริม่ต้น-สิ้นสดุ) ………………………………………………………………………………….. 
ช่วงเวลาที่เกิดผลประหยัดพลังงาน (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ………………………………………………………………………………….. 
 

5.  สรุปการขอรับการสนับสนนุจากโครงการ 

วงเงินที ขอรับการสนับสนุน .......………………………………………………………….…..บาท   
(………………..................................................................................…………...…..............) 
โดยผ่านสถาบันการเงิน ………............................................................................ 
ระยะเวลากู้ตลอดโครงการรวมเวลาในช่วงปลอดเงินต้น...….....................ปี 
ระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period)………………………………….......………เดือน 

ขอรับรองว่าสินเชื อดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากสถาบันการเงินในเบื้องต้นแล้ว 

................................…………………......... 
(.................................................) 
วันท่ี............/................/............. 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ส่าหรับสถาบนัการเงนิ) 

 

6.  ค่ารับรองของผู้ขอรับการสนับสนุน 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบขอรับการสนับสนุนนี้เป็นจริงทุก

ประการ  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่เคยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงานส าหรับการลงทุนในโครงการ/มาตรการที่ระบุในการ
ขอรับการสนับสนุนครั้งนี ้

 ข้าพเจ้ายินยอมและจะอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายจาก พพ. เข้ามาตรวจสอบการติดตั้งและผลการประหยัดพลังงาน
แต่ละมาตรการเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์
โครงการต่อไป 

ขอให้ค่ารับรองตามข้อความ 
ที ระบุไวใ้นหัวข้อที  6  

ของแบบขอรับการสนับสนุนฉบบันี ้
 

................................…………………......... 
(.................................................) 
วันท่ี............/................/............. 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ส่าหรับสถานประกอบการ) 

เพ่ิมเติมเฉพาะในกรณีทีบ่ริษัทจัดการพลังงานเป็นผู้ขอรับการสนบัสนุน (ค.) 

ช่ือบริษัทจัดการพลังงาน ………………………………………………………………….…………………… 
รหัสทีไ่ด้ขึ้นทะเบยีนไวส้ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ……………………………. 
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ประสานงาน ………………………………….…… ต าแหน่ง ……………………………………………… 
โทรศัพท ์……………………………………..….……… E-mail …………………………….…………………  
โทรสาร ………………………………………….. 

ขอให้ค่ารับรองตามข้อความ 
ที ระบุไวใ้นหัวข้อที  6  

ของแบบขอรับการสนับสนุนฉบบันี ้
 

................................…………………......... 
(.................................................) 
วันท่ี............/................/............. 

ประทับตรานิติบุคคล 
(ส่าหรับบริษัทจัดการพลังงาน) 

 
 

---------------------------------------------- 
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รายการเอกสารที ใชป้ระกอบการยื นแบบขอรับการสนับสนุน 
 

1. กรณีปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจ (ก.) 
 รายละเอียดของมาตรการอนุรักษพ์ลังงานแยกเป็นรายมาตรการ ซึ่งควรมีเนื้อหาประกอบด้วย  

(ตัวอย่างตามแบบฟอร์มทีแ่นบ) 
o ช่ือมาตรการ 
o สภาพปัญหาหรือท่ีมาในการปรับปรุง 
o แนวทางการปรับปรุงให้เกิดการประหยดัพลังงาน 
o ผลประหยดัพลังงานพร้อมกับวิธีการวิเคราะห์ค านวณ 
o แผนการด าเนินมาตรการ 
o รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
o รายละเอียดของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินมาตรการ 
 

2. กรณีอาคารสร้างใหม่ที ออกแบบเพื ออนุรักษ์พลังงาน (ข.) 
 หนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากศูนย์ประสานงานการออกแบบ

อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ. 
 ส าเนาหนังสืออนุมัติการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 รายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันการเงินผู้อนุมัติสินเช่ือ 

 
3. กรณีบริษัทจัดการพลังงาน (ค.) 

 รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกเป็นรายมาตรการตามที่ระบุในประเภท ก.  
 สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract) ระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งมี

รายละเอียดประกอบด้วย 
o หลักการแบ่งปันผลตอบแทนจากการประหยัดพลังงานระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและสถานประกอบการ 
o รายละเอียดการรับประกันผลประหยัดพลังงานท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 
o หลักการชดเชยหรือแบ่งปันผลประหยัดในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานสูงหรือต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
o วิธีการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานท่ีเป็นมาตรฐานในระดับสากล 

 ส าเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
 
หมายเหตุ  

1. ทุกเอกสารต้องมกีารลงนามพร้อมประทบัตรานิติบคุคลของสถานประกอบการและบริษัทจดัการพลังงาน (ถา้มี) ที่ขอรับการ
สนับสนุนเพื่อรับรองความถูกตอ้งของข้อมูล 

2. กรณีมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจพร้อม
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
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(ตัวอย่าง) 
แบบฟอร์มการให้รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 
1.ชื อมาตรการ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.สภาพปัญหาหรือที มาในการปรับปรุง  
(ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน/อายุอุปกรณ/์การบ ารุงรักษา/ความสิ้นเปลือง/ความล้าหลัง/ความไม่มปีระสิทธิภาพ หรือปญัหาอื่นๆ
ที่พบอันเป็นท่ีมาให้เกิดแนวคิดที่จะท าการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรระบุชนิด/ขนาด/จ านวน/ลักษณะการใช้
งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.แนวทางการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 
(เทคโนโลยี/อุปกรณ/์วิธีการ ที่จะน ามาใช้ท าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอยู่ใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยควร
ระบุชนิด/ขนาด/จ านวน/ลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.การวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงาน 
ข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
(ตัวแปรที่จ าเป็นในการวเิคราะห์ผลประหยัดพลังงาน เช่น 
ชนิด/ขนาด/จ านวน/ช่ัวโมงการใช้งานต่อปี/สดัส่วนการเปิด
ใช้งานจริงในช่วงที่ท างาน/อัตราการใช้พลังงาน หรือ ค่า
ประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

ข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 
(ตัวแปรที่จ าเป็นในการวเิคราะห์ผลประหยัดพลังงาน เช่น 
ชนิด/ขนาด/จ านวน/ช่ัวโมงการใช้งานต่อปี/สดัส่วนการเปิดใช้
งานจริงในช่วงที่ท างาน/อัตราการใช้พลังงาน หรือ ค่า
ประสิทธิภาพ เป็นต้น) 

การค่านวณผลประหยัดพลังงาน 
(แสดงการค านวณผลประหยดัพลงังานจากตัวแปรสภาพก่อนและหลังการปรับปรุง) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.แผนการด่าเนินมาตรการ 
กิจกรรม ……………………………………………………………. (ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรม)  
กิจกรรม ……………………………………………………………. (ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรม)  
กิจกรรม ……………………………………………………………. (ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรม)  
กิจกรรม ……………………………………………………………. (ระบุช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรม)  
 

6.รายละเอียดค่าใช้จ่ายที ใช้ในการลงทุน 
(เขียนแสดงรายละเอียดค่าอุปกรณ์/ค่าติดตั้ง/ค่ารื้อถอน/ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีขอรับการสนับสนุนในมาตรการแยก
ให้เห็นอย่างชัดเจน หรือแสดงเป็นเอกสารแนบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7.รายละเอียดของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที ใช้ในการด่าเนินมาตรการ 
(เขียนอธิบายเกี่ยวกับคณุสมบัติ พร้อมทั้งระบุข้อมลู ชนิด/ขนาด/ยี่หอ้/รุ่น ของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการด าเนิน
มาตรการให้มีความละเอียดชัดเจน หรือแสดงเป็นเอกสารแนบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


