แบบขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

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

1.ประเภทการขอรับการสนับสนุน

2. ข้อมูลเกียวกับสถานประกอบการทีด่าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ชื่อโรงงาน/อาคาร ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
ชื่อนิติบุคคล …………………………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล ……………………………………………….………
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ประสานงาน ………………………………………….……………………………… ตาแหน่ง ……………………….………………………………………
โทรศัพท์ ……………………………………………..… E-mail ………………………………………… โทรสาร ………………………………………..
เป็นโรงงาน/อาคารควบคุม (ระบุ TSIC-ID) ……….…………….......................
ไม่ได้เป็นโรงงานอาคารควบคุม
ประเภทของสถานประกอบการ
- กรณีเป็นโรงงาน อาหาร
สิ่งทอ
ไม้
โลหะ
กระดาษ
เคมี
อื่นๆ (ระบุ)................................
- กรณีเป็นอาคาร
สถานพยาบาล
สถานศึกษา
สานักงาน
สถานบริการ
อาคารชุด
โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า
อาคารชุมนุม
โรงมหรสพ
อื่นๆ (ระบุ)....................
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า;
เลขที่มิเตอร์………………………..………… ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ารวม ……………………………. kVA
(ล่าสุดหรือโดยประมาณ) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ……………………… หน่วย (kWh)/ปี ค่าไฟฟ้า …………..………………. บาท/ปี
ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง;
ชนิด …………………………………… ปริมาณ…………………………………… หน่วย………………..
(ล่าสุดหรือโดยประมาณ) ชนิด …………………………………… ปริมาณ…………………………………… หน่วย………………..
3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานทีจะด่าเนินการ
ชือมาตรการ

เงินลงทุน
(บาท)

ประเภท
พลังงาน

การประหยัดพลังงาน
หน่วย
ปริมาณ
(หน่วย/ปี)

มูลค่า
(บาท/ปี)

ระยะเวลา
คืนทุน
(ปี)

อายุ
โครงการ
(ปี)

มาตรการที 1 ………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
มาตรการที 2………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
มาตรการที 3………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
มาตรการที 4………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
มาตรการที 5………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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แบบขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

4. สรุปแผนการด่าเนินโครงการ
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายสินเชื่อ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)
ช่วงเวลาในการดาเนินการติดตั้ง (เริ่มต้น-สิ้นสุด)
ช่วงเวลาการชาระคืนสินเชื่อ (เริม่ ต้น-สิ้นสุด)
ช่วงเวลาที่เกิดผลประหยัดพลังงาน (เริ่มต้น-สิ้นสุด)

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

5. สรุปการขอรับการสนับสนุนจากโครงการ
วงเงินทีขอรับการสนับสนุน .......………………………………………………………….…..บาท
(………………..................................................................................…………...…..............)
โดยผ่านสถาบันการเงิน ………............................................................................
ระยะเวลากู้ตลอดโครงการรวมเวลาในช่วงปลอดเงินต้น...….....................ปี
ระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period)………………………………….......………เดือน

ขอรับรองว่าสินเชือดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาจากสถาบันการเงินในเบื้องต้นแล้ว
................................………………….........
(.................................................)
วันที่............/................/.............
ประทับตรานิติบุคคล
(ส่าหรับสถาบันการเงิน)

6. ค่ารับรองของผู้ขอรับการสนับสนุน
ขอให้ค่ารับรองตามข้อความ
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบขอรับการสนับสนุนนี้เป็นจริงทุก
ทีระบุไว้ในหัวข้อที 6
ประการ
ของแบบขอรับการสนับสนุนฉบับนี้
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่เคยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรัก ษ์พลังงานสาหรับการลงทุน ในโครงการ/มาตรการที่ร ะบุในการ
................................………………….........
ขอรับการสนับสนุนครั้งนี้
(.................................................)
 ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมและจะอ านวยความสะดวกให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
วันที่............/................/.............
มอบหมายจาก พพ. เข้ามาตรวจสอบการติดตั้งและผลการประหยัดพลังงาน
ประทับตรานิติบุคคล
แต่ละมาตรการเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์
(ส่าหรับสถานประกอบการ)
โครงการต่อไป
เพิ่มเติมเฉพาะในกรณีทบี่ ริษัทจัดการพลังงานเป็นผู้ขอรับการสนับสนุน (ค.)
ขอให้ค่ารับรองตามข้อความ
ทีระบุไว้ในหัวข้อที 6
ชื่อบริษัทจัดการพลังงาน ………………………………………………………………….……………………
ของแบบขอรั
บการสนับสนุนฉบับนี้
รหัสทีไ่ ด้ขึ้นทะเบียนไว้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย …………………………….
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..
................................………………….........
ผู้ประสานงาน ………………………………….…… ตาแหน่ง ………………………………………………
(.................................................)
โทรศัพท์ ……………………………………..….……… E-mail …………………………….…………………
วันที่............/................/.............
โทรสาร …………………………………………..
ประทับตรานิติบุคคล
(ส่าหรับบริษัทจัดการพลังงาน)
----------------------------------------------
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รายการเอกสารทีใช้ประกอบการยืนแบบขอรับการสนับสนุน
1. กรณีปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจ (ก.)
 รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกเป็นรายมาตรการ ซึ่งควรมีเนื้อหาประกอบด้วย
(ตัวอย่างตามแบบฟอร์มทีแ่ นบ)
o ชื่อมาตรการ
o สภาพปัญหาหรือที่มาในการปรับปรุง
o แนวทางการปรับปรุงให้เกิดการประหยัดพลังงาน
o ผลประหยัดพลังงานพร้อมกับวิธีการวิเคราะห์คานวณ
o แผนการดาเนินมาตรการ
o รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
o รายละเอียดของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ในการดาเนินมาตรการ

2. กรณีอาคารสร้างใหม่ทีออกแบบเพืออนุรักษ์พลังงาน (ข.)

 หนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากศูนย์ประสานงานการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.
 สาเนาหนังสืออนุมัติการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้างซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันการเงินผู้อนุมัติสินเชื่อ

3. กรณีบริษัทจัดการพลังงาน (ค.)

 รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงานแยกเป็นรายมาตรการตามที่ระบุในประเภท ก.
 สัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract) ระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งมี
รายละเอียดประกอบด้วย
o หลักการแบ่งปันผลตอบแทนจากการประหยัดพลังงานระหว่างบริษัทจัดการพลังงานและสถานประกอบการ
o รายละเอียดการรับประกันผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ
o หลักการชดเชยหรือแบ่งปันผลประหยัดในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานสูงหรือต่ากว่าที่กาหนดไว้ในสัญญา
o วิธีการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล
 สาเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ภายใต้การดาเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ
1. ทุกเอกสารต้องมีการลงนามพร้อมประทับตรานิติบคุ คลของสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน (ถ้ามี) ที่ขอรับการ
สนับสนุนเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2. กรณีมอบอานาจ ให้แนบหนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจพร้อม
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
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(ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มการให้รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
1.ชือมาตรการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.สภาพปัญหาหรือทีมาในการปรับปรุง
(ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน/อายุอุปกรณ์/การบารุงรักษา/ความสิ้นเปลือง/ความล้าหลัง/ความไม่มปี ระสิทธิภาพ หรือปัญหาอื่นๆ
ที่พบอันเป็นที่มาให้เกิดแนวคิดที่จะทาการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยควรระบุชนิด/ขนาด/จานวน/ลักษณะการใช้
งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.แนวทางการปรับปรุงให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน
(เทคโนโลยี/อุปกรณ์/วิธีการ ที่จะนามาใช้ทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอยู่ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน โดยควร
ระบุชนิด/ขนาด/จานวน/ลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.การวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงาน
ข้อมูลการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
ข้อมูลการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง
(ตัวแปรที่จาเป็นในการวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงาน เช่น
(ตัวแปรที่จาเป็นในการวิเคราะห์ผลประหยัดพลังงาน เช่น
ชนิด/ขนาด/จานวน/ชั่วโมงการใช้งานต่อปี/สัดส่วนการเปิด ชนิด/ขนาด/จานวน/ชั่วโมงการใช้งานต่อปี/สัดส่วนการเปิดใช้
ใช้งานจริงในช่วงที่ทางาน/อัตราการใช้พลังงาน หรือ ค่า
งานจริงในช่วงที่ทางาน/อัตราการใช้พลังงาน หรือ ค่า
ประสิทธิภาพ เป็นต้น)
ประสิทธิภาพ เป็นต้น)
การค่านวณผลประหยัดพลังงาน
(แสดงการคานวณผลประหยัดพลังงานจากตัวแปรสภาพก่อนและหลังการปรับปรุง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.แผนการด่าเนินมาตรการ
กิจกรรม …………………………………………………………….
(ระบุช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรม)
กิจกรรม …………………………………………………………….
(ระบุช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรม)
กิจกรรม …………………………………………………………….
(ระบุช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรม)
กิจกรรม …………………………………………………………….
(ระบุช่วงเวลาที่ดาเนินกิจกรรม)
6.รายละเอียดค่าใช้จ่ายทีใช้ในการลงทุน
(เขียนแสดงรายละเอียดค่าอุปกรณ์/ค่าติดตั้ง/ค่ารื้อถอน/ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุนในมาตรการแยก
ให้เห็นอย่างชัดเจน หรือแสดงเป็นเอกสารแนบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.รายละเอียดของอุปกรณ์/เทคโนโลยีทีใช้ในการด่าเนินมาตรการ
(เขียนอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติ พร้อมทั้งระบุข้อมูล ชนิด/ขนาด/ยี่หอ้ /รุ่น ของอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่ใช้ประกอบการดาเนิน
มาตรการให้มีความละเอียดชัดเจน หรือแสดงเป็นเอกสารแนบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
จากสถานการณ์ปัจจุบัน พลังงานเป็นปัจจัยทีส่าคัญต่อการขับเคลือนเศรษฐกิจและจากความต้องการใช้พลังงานทีเพิมมาก
ขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะวิกฤตการณ์ด้านราคาพลังงานทีเพิมสูงขึ้นอย่างต่อเนือง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึงเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงพลังงาน ในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน จึงได้จัดตั้งโครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงินขึ้นมา เพือเป็นแหล่ง
เงินทุนในการด่าเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยผ่านทางสถาบันการเงิน ตามทีคณะกรรมการกองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวงเงินสินเชือดอกเบี้ยต่าให้
ผู้ประกอบการ และประชาชนทีสนใจลงทุนในโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารก่อสร้างใหม่ทีผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
จ่านวน 1,489 ล้านบาท และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วงเงินสินเชือเพิมเติม) จ่านวน 3,000 ล้านบาท รวมทั้งหมด 4,489 ล้านบาท
เพือด่าเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งสร้างความเชือมันให้กับสถาบันการเงินทีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในการปล่อยสินเชือโดยใช้เงินกองทุนฯ
ให้ แ ก่ โรงงานและอาคาร, อาคารก่ อ สร้ า งใหม่ ที ผ่ า นเกณฑ์ อ นุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน และบริ ษั ท จั ด การพลั งงาน (ESCO) แล้ ว ทาง
คณะกรรมการกองทุนเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังต้องการเน้นให้สถาบันการเงินทีเข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการสมทบ
เงินลงทุนในโครงการฯเพิมมากขึ้นด้วย

ลักษณะโครงการ/หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ก่าหนดให้สถาบันการเงินทีเข้าร่วมโครงการ น่าเงินที พพ. จัดสรรให้ ไปปล่อยเงินกูด้ อกเบี้ยต่าให้โรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม, โรงงานนอกข่ายควบคุมและอาคารนอกข่ายควบคุม, อาคารก่อสร้างใหม่ทีผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนบริษัทจัด
การพลังงาน (ESCO) น่าไปลงทุนและด่าเนินการอนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมี
หลักเกณฑ์และเงือนไขดังนี้
วงเงินโครงการ ‐ จ่านวนเงิน 4,489 ล้านบาท
อายุเงินกู้ ‐ ไม่เกิน 5 ปี และโครงการทีมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี
ช่องทางปล่อยกู้ ‐ ผ่านสถาบันการเงินทีเข้าร่วมโครงการโดยต้องรับผิดชอบเงินทีปล่อยกู้ทั้งหมด
ผู้มีสิทธิกู้ ‐ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535
‐ โรงงานนอกข่ายควบคุมและอาคารนอกข่ายควบคุม
‐ อาคารก่อสร้างใหม่ทีผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง ก่าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีในการ
ออกแบบอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติ
‐ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
วงเงินกู้ ‐ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ
‐ หากผู้ขอรับการสนับสนุนเสนอมากกว่า 1 โครงการ พพ. สงวนสิทธิในการ
พิจารณาให้การสนับสนุน
อัตราดอกเบี้ย ‐ ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี (ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้กู้)
โครงการที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุน ‐ โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
ต้องเป็น
2535 มาตรา 7 และมาตรา 17
‐ อาคารก่อสร้างใหม่ทีผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงก่าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติ
‐ โครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ด่าเนินการ
*************************************************************************************

“ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า”
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินจะเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ ส่าหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวหลักเกณฑ์และเงือนไขของสถาบันการเงิน
นั้นๆ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ และเงือนไขข้างต้นนี้ โดยดอกเบี้ย วงเงินกู้ และระยะเวลาการกู้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและ
ข้อตกลงระหว่างผู้กู้กับสถาบันการเงิน

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน
1. เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม, เจ้าของโรงงานนอกข่ายควบคุมและอาคารนอกข่ายควบคุม, เจ้าของอาคาร
ก่อสร้างใหม่ทีผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน และบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ทีสนใจ จะต้องแจ้งความจ่านงขอใช้เงินกู้
โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ผ่านสถาบันการเงินทีเข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดท่าข้อเสนอโครงการ
อนุรักษ์พลังงานยืนต่อสถาบันการเงินเพือพิจารณา
2. สถาบันการเงินวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและการเงินในเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์เงือนไขของสถาบันการเงินนั้นๆ
3. พพ. พิจารณาข้อเสนอโครงการทีผ่านทางสถาบันการเงิน ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน ตามทีก่าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา
17 กรณีทีเป็นอาคารก่อสร้างใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงก่าหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติให้สินเชือ พร้อมแจ้งแผนการเบิกจ่ายและแผนการช่าระหนี้แก่ พพ. เพือเบิกเงินให้แก่ผู้ขอกู้
5. ผู้กู้น่าเงินสนับสนุนไปลงทุนและด่าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พลังงาน
6. ผู้กู้จ่ายงวดเงินกู้คืนกองทุนฯ โดยผ่านสถาบันการเงิน พร้อมรายงานผลการประหยัดพลังงาน

โครงการที่เข้าข่ายการขอรับการสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 “อนุรักษ์พลังงาน” หมายความว่า ผลิตและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดใน มาตรา 7 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน และมาตร 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
กรณีทีผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นโรงงาน
มาตรา 7 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานได้แก่การด่าเนินการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง
2. การป้องกันการสูญเสียพลังงาน
3. การน่าพลังงานทีเหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4. การเปลียนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึง
5. การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบก่า ลังไฟฟ้า การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหมาะสมกับภาระและวิธีการอืน
6. การใช้เครืองจักรหรืออุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการท่างานและวัสดุทช่ี วยในการอนุรักษ์พลังงาน
7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอืนทีก่าหนดในกฎกระทรวง
เพิมเติม มาตรา 7 ข้อ 4 การเปลียนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึง “ต้องไม่มีการผลิตเพือจ่าหน่าย พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ใน
การพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายมาตรการ”

*************************************************************************************

“ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า”
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

กรณีทีผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นอาคาร
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่การด่าเนินการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี้
1. การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ทีเข้ามาในอาคาร
2. การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม
3. การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารทีจะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้น ๆ
4. การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การใช้และการติดตั้งเครืองจักร อุปกรณ์ และวัสดุทีก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
6. การใช้ระบบควบคุมการท่างานของเครืองจักรและอุปกรณ์
7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอืนตามทีก่าหนดในกฎกระทรวง
อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
กรณีทีเป็นอาคารก่อสร้างใหม่ ทีสามารถขอรับการสนับสนุนได้ คือ ต้องเป็นอาคารก่อสร้างใหม่ทีผ่านเกณฑ์อนุรักษ์
พลังงานตามกฎกระทรวงก่าหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพือ
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึงมีผลบังคับใช้กับอาคารทีจะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ทีมีพื้นทีตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป ประกอบด้วยอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ (1) อาคารส่านักงาน (2) สถานศึกษา (3) โรงมโหรสพ (4) ห้างสรรพสินค้า (5) อาคาร
ชุมนุมคน (6) อาคารสถานบริการ (7) สถานพยาบาล (8) อาคารชุด (9) โรงแรม ให้มีการออกแบบเป็นไปตามข้อก่าหนดของกฎหมาย
โดยมีเงือนไขการสนับสนุน ดังต่อไปนี้
1. อาคารเก่าทีต้องการจะปรับปรุงอาคารใหม่ โดยการเปลียนแปลงโครงสร้างหลัก ไม่เข้าข่ายพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขของโครงการในการขอวงเงินสนับสนุน
2. อาคารก่อสร้างใหม่ ต้องออกแบบอาคารก่อสร้างให้มีการใช้พลังงานต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน BEC (ดีกว่ามาตรฐาน BEC)
โดยผ่านการตรวจประเมินแบบอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงานด้วยโปรแกรม BEC จากศูนย์ประสานงานการออกแบบ
อาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.
3. มีหนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน จากศูนย์ประสานงานการออกแบบ
อาคารเพือการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.
4. แบบอาคารก่อสร้างใหม่ทีจะก่อสร้างต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทีเกียวข้องทั้งหมดเป็นทีเรียบร้อยก่อนขอรับการสนับสนุน
5. วงเงินทีให้การสนับสนุน พิจารณาจากส่วนต่างการใช้พลังงานต่อปี (ผลการประหยัดพลังงานต่อปี) ระหว่างอาคารตามมาตรฐาน
BEC กับแบบอาคารทีขอรับการสนับสนุนคูณกับระยะเวลาคืนทุนสูงสุดทีได้รับการอนุมัติคือ 7 ปี ไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท
โครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ดาเนินการ
โดยมีเงือนไขการสนับสนุน ดังต่อไปนี้
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
1. จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- จะต้องเป็นบริษัททีจัดตั้งในประเทศไทย
- มีวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องกับด้านพลังงาน
- จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานภายใต้การด่าเนินงานของสถาบันพลังงานเพืออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ข้อมูลแสดงถึงความเป็นมา ประสบการณ์ และผลงานในอดีต
3. ข้อมูลรายละเอียดของบุคลากร ผู้ช่านาญการ ทีดูแลและด่าเนินโครงการทีขอรับการสนับสนุน
*************************************************************************************

“ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า”
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

4. มีรายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
4.1 วัตถุประสงค์ของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
4.2 เทคโนโลยีทีใช้และหลักการท่างานทีท่าให้เกิดการประหยัดพลังงาน
4.3 รายละเอียดอุปกรณ์หลักทีใช้ประกอบการด่าเนินการ
4.4 ผลประหยัดทีได้ประเมินไว้ พร้อมแสดงวิธีการค่านวณ
4.5 แผนการด่าเนินงาน
5 มีสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract : EPC) ระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน
โดยจะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
5.1 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีเกิดขึ้นจากการด่าเนินงานในมาตรการอนุรกั ษ์พลังงาน
5.2 ปริมาณ และมูลค่าของพลังงานทีสามารถประหยัดได้
5.3 รายละเอียดการรับประกันผลประหยัดทีจะได้รับจากการด่าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานซึงจะต้อง ประกอบด้วย
- อัตราส่วนการแบ่งผลประหยัดพลังงาน ระหว่าง ESCO และสถานประกอบการ
- การชดเชยของ ESCO ในกรณีทีผลประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามทีก่าหนดไว้ในสัญญา
- การแบ่งผลประหยัด ระหว่าง ESCO และสถานประกอบการ ในกรณีทีผลประหยัดพลังงานมีค่ามากกว่าที
ก่าหนดในสัญญา
- มีการเสนอวิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานทีได้รับการยอมรับในระดับสากล

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่สามารถรวมในการลงทุนและดาเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานได้
1. ค่าอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง
2. ค่าทีปรึกษาทีใช้ในการออกแบบ ควบคุมและรับประกันผลการประหยัด (ESCO)
3. ค่าใช้จ่ายทีจ่าเป็นในการติดตั้ง หรือจ่าเป็นในการใช้งานของอุปกรณ์เครืองจักร เช่น ค่าก่อสร้างฐานรองรับเครืองจักร
อุปกรณ์, ค่าก่อสร้างท่อน่าก๊าซธรรมชาติ
4. ค่าขนส่ง ค่ารื้อถอน ภาษีน่าเข้า ภาษีมูลค่าเพิมของค่าใช้จ่ายข้างต้น
5. ค่าใช้จ่ายทีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาว่าเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าข่ายในการลงทุนดาเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน
1. ค่าทีดิน ค่าปรับปรุงทีดิน หรือค่าใช้จ่ายอืนเพือทีดิน
2. ค่าสิงก่อสร้างอืนนอกจากเพือใช้รองรับอุปกรณ์/เครืองจักรเพือการประหยัดพลังงาน
3. ค่าใช้จ่ายทีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อสอบถามมายัง
ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 02 224 5387, โทรสาร 02 224 5397
E-mail: dede.energyfund@gmail.com

*************************************************************************************

“ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า”
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
ชือธนาคาร
1. ธนาคารกรุงเทพ จ่ากัด
(มหาชน)

ทีอยู่

ชือผู้ติดต่อ

333 ถนนสีลม แขวงสีล ม คุณนิรมาณ ไหลสาธิต
เขตบางรั ก กรุ ง เทพฯ
คุณชลพรรณ ฤทธิอนันตกุล
10500
คุณต่อพงศ์ ม้าไว

2. ธนาคารกรุงไทย จ่ากัด
(มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ่ากัด (มหาชน)

35 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา คุณรัชชกิตต์ สตางค์มงคล
กรุงเทพมหานคร
คุณวิภาวี สะวะนะ
1222 ถนนพระรามที 3
แขวงบางโพงพาง เขตยาน คุณอนันต์วรชัย ชังดวงจิตต์
นาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2230 2294

0 2236 0501

0 2230 1517

0 2236 0501

0 2208 8434
0 2208 8491

0 2256 8192

0 2208 8273

0 2256 8159

0 2208 8386
0 2296 3149

5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
จ่ากัด (มหาชน)

33/4 อาคารเดอะไนน์
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 21
ถนนพระราม 9 แขวง
คุณอิทธิพร อินทรวิศิษฎ์
0 2470 6991
ห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร
10310
44 ถนนหลั ง สวน แขวง
ลุ ม พิ นี เ ข ต ป ทุ ม วั น คุณพิมพ์ธิชา เจริญวงษ์ธนากุล 0 26388759
กรุงเทพฯ 10330

6. ธนาคารไทยพาณิชย์
จ่ากัด (มหาชน)

9 ถนนรั ชดาภิ เ ษก แขวง
จ ตุ จั ก ร เ ข ต จ ตุ จั ก ร คุณวิกานดา คงชาญศิริ
กรุงเทพมหานคร

7. ธนาคารเพือการส่งออก
และน่าเข้าแห่งประเทศ
ไทย

อาคารเอ็กซิม 1193 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสน คุณเกศินี อาชาภิรมย์ศลิ ป์
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
คุณนนท์ กิตก่าธร

4. ธนาคารกสิกรไทย จ่ากัด
(มหาชน)

8. ธนาคารแลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน)

1 อาคารคิ ว เฮ้ า ส์ ลุ ม พิ นี
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ ง
ม ห า เ ม ฆ เ ข ต ส า ท ร คุณฐิตวัตร พรหมเสน
กรุงเทพฯ 10120

0 2683 1359

0 2001 1730

0 2544 2761

0 2937 7934

0 2271 3700
ต่อ 2243

0 2271 3032

0 2278 0047

0 2359 0033

0 2343 8825

*************************************************************************************

“ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า”
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

Time line โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม 4,489 ล้านบาท
ระยะเวลา ถึงปี 2562

ระยะเวลาไม่เกิน ปี 2567

สถาบันการเงินทาสัญญา
เงินกู้กับสถาน
ประกอบการ ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน

สถาบันการเงินวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านการเงินของสถาน
ประกอบการ

1

สถานประกอบการยื่นกู้ผ่าน
สถาบันการเงิน

2

3

พพ. พิจารณข้อเสนอ
ใช้ระยะเวลา 30 วัน
โดยวันสุดท้ายที่ พพ.
จะรับข้อเสนอโครงการ
จากสถาบันการเงิน คือ
31 ธันวาคม 2562

4

สถานประกอบการจ่าย
งวดเงินกู้คืนกองทุนฯ โดย
ผ่านสถาบันการเงินไม่เกิน
31 ธันวาคม 2567

5

6

สถานประกอบการนา
เงินสนับสนุนไปลงทุน
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“ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า”
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

แผนภาพแสดงวิธีปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
พพ.

ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ

สถาบันการเงิน

ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ 30 วัน

ยืนแบบฟอร์มและข้อมูลแบบก่อสร้างอาคาร

ศูนย์ประสานงานการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน BEC และได้หนังสือรับรอง
แจ้งและให้ข้อเสนอแนะตาม
คาแนะนาของ พพ

มาตรการ/โครงการทีมีความเสียง
ความเสียง

ควรมีบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
มาช่วยด่าเนินการ

1

อาคารก่อสร้างใหม่

2

โรงงาน/อาคาร

3

ESCO

สถาบันการเงินใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 30 วัน
พิจารณาความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

พิจารณาในเบื้องต้น

แจ้งผลอนุมัติ
ใช้ระยะเวลาดาเนินการ 30 วัน
เบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนทางการเงิน

เก็บเงินคืน
และรายงานผลให้
กองทุนฯ

แจ้งความจานงขอใช้เงินกู้
โดยกรอกแบบขอรับการสนับสนุนทางการเงิน

ใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาข้อเสนอ 30 วัน
พิจารณา
สินเชื่อ

เงินต้น

ส่งหลักฐาน/เอกสารการกูเ้ งิน

อนุมัติสินเชื่อพร้อมทาสัญญา
ภายในระยะเวลา 60 วัน

แจ้งขอเบิกเงินพร้อมส่าเนาสัญญาสินเชื่อ

เงินสนับสนุน

+

จ่ายเงินให้แก่ผู้กู้ทางการเงิน

เก็บเงินทางผู้กู้และส่งคืนเงินต้นให้
พพ.ทางการเงิน

เงินสนับสนุน

นาเงินสนับสนุนไปลงทุนและดาเนินการ

เงินสนับสนุนพร้อมดอกเบี้ย

รายงานผลการดาเนินการและผลการประหยัด
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“ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ด้วยเงินกู้ ดอกเบี้ยต่า”
โครงการเงินหมุนเวียนเพือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

