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ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
ประกอบค าขอเลขที่ ……..… / …….…... 
       ลงวันที่ ……………...........………… 

 
 
 
 
 
 

                                                                             (จะต้องยื่นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 พร้อมค าขอรับการส่งเสริม) 
 

แบบประกอบค าขอรับส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ 
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2557 

 

ข้าพเจ้า  ………..............……………………………..………….…. ในนามบริษัท …………..….………….................……………...…… 
 

ปัจจุบนั ด าเนนิการผลิต ……………………………………………………..……….............................…………………………..…………..............…  
 

โดย  ได้รับการส่งเสริม ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ .................................................... ลงวันที่ ......................................................   
       ไม่ได้รับการส่งเสริม  
 

มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบายมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้ 
พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการก าหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

  1. การประหยัดพลังงาน   
  2. การใช้พลังงานทดแทน  
  3. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 

1. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1.1 ตัวชี้วัดผลด้านการประหยัดพลังงาน (ค านวณที่ปริมาณผลิตของปี ...................... : .....................ต่อปี) 

 
การใช้พลังงานต่อป ี

 

ปีฐาน 
 

ปี .....................) 

 

ปีที่ประเมินผล  …………………. 
(1 ปี หลังจากด าเนินการ               

แล้วเสร็จ) 

 

ลดลงร้อยละ  
(จากปฐีาน) 

1. ปริมาณพลังงานที่ใช ้ 
- ชนิด ..................................... (หน่วย: .……...........) 
- ชนิด ..................................... (หน่วย: .……...........) 
- ชนิด ..................................... (หน่วย: .……...........) 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

2. มูลค่าพลังงานที่ใช้  
- ชนิด ..................................... (หน่วย: บาท) 
- ชนิด ..................................... (หน่วย: บาท) 
- ชนิด ..................................... (หน่วย: บาท) 

 
………….……. 
………….……. 
………….…….. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 

หมายเหตุ ก าหนดให้ ปีก่อนปีท่ียื่นขอรับการส่งเสรมิเป็นปีฐาน โดยค านวณสดัส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว  1 ปี และ
ค านวณที่ปริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน 
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1.2 ตัวชี้วัดผลด้านการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกจิการ   (ค านวณที่ปริมาณผลิตของปี .………..….… : ................. ต่อปี) 
 

 

การใช้พลังงานต่อป ี
ปีฐาน  

 

(ปี .......................) 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ  
 

(ปี .........................) 
ปริมาณพลังงานฟอสซิล  
- ชนิด ................................................................ (หน่วย: .…………….............) 
 

- ชนิด ................................................................ (หน่วย: .……......................) 

 
……………………………..… 

 

……………………………...… 

 
………………………………..… 

 

………………………..……..… 
ปริมาณพลังงานทดแทนชนิดที่ก าหนด 1) เพ่ือน ามาใช้ทดแทนพลังงาน 
ฟอสซิล  
- ชนิด ............................................................... (หน่วย: .……........................) 
 

- ชนิด ............................................................... (หน่วย: .……........................) 

 
 

……………………….……..… 
 

……………………………...… 

 
 

………………………..……..… 
 

………………………………..… 
 

หมายเหตุ  1) พลังงานทดแทนชนิดที่ก าหนด ได้แก่  พลังงานหมนุเวียน เช่น  แสงอาทิตย์ ลม  ชีวมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น 
2) ฟอสซิล ได้แก่ น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 

  3) ก าหนดให้ ปีก่อนปีท่ียื่นขอรบัการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยค านวณสดัส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 1 ปี และ 
       ค านวณที่ปริมาณการผลติในปีซึ่งเป็นปีฐาน  

 
1.3 ตัวชี้วัดผลด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   (ค านวณที่ปริมาณผลิตของปี .…………….…… : ..................... ต่อปี) 
 

 

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อป ี
ปีฐาน 

 

(ปี ...............) 

เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

(ปี ………………….) 

 
 

ลดลงร้อยละ  
(จากปฐีาน) 

 1. อัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ (LOADING) 
(หน่วย : กิโลกรัม/วัน, ตัน/ปี) 
 

 - ชนิด .......................................................  (หน่วย: ..........................) 
 - ชนิด .......................................................  (หน่วย: ..........................) 

 
 
 

……….…....…. 
..…….……..…. 

 
 
 

………………………...…. 
………………………..…. 

 
 
 

……………..……….…. 
…………..………….…. 

 

 2. ปริมาณการระบายน้ าท้ิง (หน่วย: .………......................) 
 

 

………….……... 
 

..…………………………. 
 

………..………....….. 

 3. อัตราการระบายมลพิษทางน้ า (LOADING) 
         (หน่วย : กิโลกรมั/วัน, ตัน/ปี) 
 

- ชนิด .......................................................  (หน่วย: .……….................) 
- ชนิด .......................................................  (หน่วย: .……….................) 

 
 
 

………....…. 
………….…. 

 
 
 

………………………..…. 
………………………...…. 

 
 
 

……………………..…. 
……………………..…. 

หมายเหตุ  1)  โปรดใช้เอกสารแนบกรณีที่ว่างไม่เพียงพอ 
             2)  จะต้องด าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยราชการก าหนด โดยมีค่าสาร 
                  มลพิษไม่เกินเกณฑ์ค่าควบคุมที่กฎหมายก าหนด 

  3)  ก าหนดให้ ปีก่อนปีท่ียื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยค านวณสดัส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว 1 ปี และ 
       ค านวณที่ปริมาณการผลติในปีซึ่งเป็นปีฐาน  
 

2. แผนการด าเนินงาน  (โปรดระบุแยกแต่ละกรณี โดยใช้เอกสารแนบ)   
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2.1 รายละเอียดแผนการด าเนินงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 -  วัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน 

-  รายละเอียดการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยู่เดิม พร้อมแผนภมูิแสดงการปรับปรุงเครื่องจักร 
-  หลักฐานประกอบการพิสูจนข์้อมูลตัวชี้วัดในปฐีานส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานต่อหน่วยงานราชการ 

ที่เก่ียวข้อง  ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
-  แหล่งที่มาของเทคโนโลยี (เชน่ รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นตน้)  
-  รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (เฉพาะเครื่องจักรใหม่) โดยระบุจ านวนและมูลคา่ของแต่ละรายการ 
-  ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงาน 
-  กรณีโครงการที่มีขนาดการลงทุนมากกวา่ 200 ล้านบาท (ไมร่วมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะต้องจัดท า

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ 
1.  ผลทดสอบและรับรองอุปกรณ์จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือผลทดสอบเครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว 
2.  แผนและวิธีการตรวจวัดผลการประหยัดพลังงานหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2.2 รายละเอียดการลงทุนเฉพาะส่วนที่ท าการปรับปรุงสายการผลิตตามแผนการด าเนินงานทีเ่สนอในข้อ 2.1                
                                                                                                                          (หน่วย: พันบาท) 

 ปี .................  ปี ………………..   ปี ............................   
 

1. ค่าก่อสร้าง 
 

…………………...…..…. 
 

…………………………... 
 

.…………..………..…... 
 

2. ค่าเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ ์
 

…………………….....…. 
 

……………….……..…... 
 

……………………….…. 
 

3. ค่าติดตั้งเครื่องจักร 
 

………………...…....…. 
 

..………………….……... 
 

……………………….…. 
 

4. ค่าทดลองเครื่อง 
 

……………….……….…. 
 

..………………….……... 
 

……………………….…. 
 

รวมเงินลงทุน 
 

………………………..…. 
 

..……………….………... 
 

………………..….……... 
 

หมายเหตุ ขอบข่ายของการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เป็นดังนี ้
1. เครื่องจักรที่จะน ามาท าการปรบัเปลี่ยน จะต้องเป็นเครื่องใหม่เทา่นั้น โดยจะขอรับการส่งเสริมเป็นโครงการ

ในภาพรวมของบริษัทหรือเฉพาะส่วนท่ีปรับเปลี่ยนกไ็ด้  หากโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
2.  การปรับเปลีย่นเครื่องจักร จะพิจารณาให้ในท้ัง 2 กรณี คือ  

2.1 การปรับเปลีย่นเครื่องจักรในสายการผลิตโดยตรง เช่น การเปลีย่นอุปกรณ์หรือเชื้อเพลิงของเตาหลอมใน 
                 สายการผลติผลิตภณัฑ์จากแก้ว หม้อต้มน้ าส าหรับผลติไอน้ าซึ่งใช้อบเส้นใยในสายการผลิต                       

ที่ต่อเนื่องกัน ตู้อบในสายการผลติผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น   
2.2 การปรับเปลีย่นเครื่องจักรสนบัสนุน เช่น หม้อต้มน้ าส าหรับผลติไอน้ าเพื่อใช้ปั่นไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน   

                             ระบบบ าบัดน้ าเสยี การตดิตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงงาน ทดแทนการซื้อ 
                             ไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเปน็ประมาณการทีด่ีที่สุดในความเหน็ของข้าพเจ้า 
 ลงช่ือ ………………………..…………….. 
          ( …………………………………….) 
 วันท่ี ……………………..………….……… 
 หมายเหตุ ต้องลงช่ือผูกพันและประทับตราส าคญัของบริษัทให้ถูกตอ้งตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ด้วย 


