ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนประกอบกำร
เลขที่รับ
ใบสมัครขอรับการสนับสนุน (ภายใน 31 พฤษภาคม 2561)
โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ วันที่
ผู้รับ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบ้าบัดน้าเสียของโรงงานควบคุม

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่

ชื่อนิติบุคคล _______________________________________________________________________________________________
ชื่อโรงงำน _________________________________________________________________________ TSIC-ID __________________
ที่ตั้ง_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
โทรศัพท์__________________________โทรสำร___________________________E-mail____________________________________
ประเภทโรงงำน  อำหำร
 สิ่งทอ
 ไม้
 กระดำษ
 เคมี
 อโลหะ
 โลหะ
 ผลิตภัณฑ์จำกโลหะ
 ก๊ำซ ไฟฟ้ำและประปำ
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................
ชื่อผู้ติดต่อประสำนงำน (คนที่ 1)
ตำแหน่ง
Email
ชื่อผู้ติดต่อประสำนงำน (คนที่ 2)
ตำแหน่ง
Email
ข้อมูลทั่วไป
ระบบน้ำเสีย
ชนิดของพลังงำน
ไฟฟ้ำ

โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ที่ทำงำน
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ที่ทำงำน

กำรทำงำนระบบน้ำเสีย ____ชั่วโมง/วัน ____ วัน/ปี รูปแบบของระบบน้ำเสีย _____________________________
ปริมำณน้ำเสีย ______________ ลูกบำศก์เมตร/วัน พลังงำนที่ใช้ในระบบน้ำเสีย (ถ้ำทรำบ) ____________ kWh/วัน
ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำต่อปี (เดือน มกรำคม – เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560)
พลังงำนที่ใช้ (kWh/ปี)
รำคำเฉลี่ย (บำท/kWh)
ค่ำพลังงำน (บำท/ปี)

ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบและยอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำงๆ ของโครงกำร มีควำมประสงค์ขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำร และขอนำส่ง
เอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำดังนี้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำนประกอบกำร
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทำงเทคนิคของมำตรกำร (สำเนำเพิม่ เติมได้ หำกมีหลำยเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบ) พร้อมเอกสำร
ประกอบรำยมำตรกำร ดังนี้
 รำยละเอียดเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ หรือระบบ และกำรคำนวณโดยละเอียด
 ภำพถ่ำยเครื่องจักรอุปกรณ์เดิมที่จะดำเนินกำรปรับเปลีย่ น และแผนผังแสดงพื้นที่ติดตั้ง
 รำยละเอียดทำงเทคนิครวมทั้งชื่อผู้ผลิตและชื่อรุ่น ของวัสดุ-อุปกรณ์
 สำเนำใบเสนอรำคำของวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบ และค่ำติดตั้ง
 สำเนำหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 สำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำม
 กรณีมหี นังสือมอบอำนำจ หนังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท และสำเนำบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจโดยรับรองสำเนำถูกต้อง

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน

เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ระบบและค่าติดตังที่ขอรับการสนับสนุนดังนี
ล้าดับ รายการเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ

เงินลงทุน
(บาท)

ค่าติดตัง
(บาท)

ผลประหยัด
ที่คาดว่าจะได้รับ
(บาท/ปี)

ระยะ
เวลาคืนทุน
(ปี)

จ้านวนเงินที่ขอรับ
การสนับสนุน (บาท)

1
2
3
4
5
6
รวม
พร้อมกันนี้ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ
1. ข้อมูลทีแ่ จ้งในกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร
2. ข้ำพเจ้ำไม่เคยได้รับกำรสนับสนุนหรืออยู่ระหว่ำงกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินลงทุนจำก พพ. ในโครงกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
พลังงำน ในรำยกำรทีจ่ ะขอรับกำรสนับสนุนครั้งนี้
3. ข้ำพเจ้ำยินยอมและจะอำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก พพ. เข้ำมำตรวจสอบก่ อ นกำรติ ด ตั้ ง ระหว่ ำ ง
กำรติ ด ตั้ ง และตรวจสอบผลกำรประหยัดพลังงำนเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมประเมินผลและประชำสัมพันธ์โครงกำรต่อไป
4. ข้ำพเจ้ำจะยอมรับผลกำรพิจำรณำของ พพ. เป็นอันสิ้นสุด
ประทับตรำ
(ถ้ำมี)

ลงชื่อ ________________(ผู้มีอำนำจลงนำม) ลงชื่อ _______________ (ผู้มีอำนำจลงนำม) (ถ้ำมี)
(________________________)
(________________________)
ตำแหน่ง _____________________
วันที่ _____________________

ตำแหน่ง _____________________
วันที่ _____________________

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบ้าบัดน้าเสียของโรงงานควบคุม
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เลขที่ 17 ถนนพระรำม 1 เชิงสะพำนกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ที่ปรึกษำโครงกำร : สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
หมำยเลขโทรศัพท์ 02 225 2412 หรือ 08 2482 2950 (คุณณัฐกิตติ์) หรือ 08 1655 6331 (คุณชนะ)
อีเมลล์ wwt2561@gmail.com
line@ ที่ @tlg8223a
facebook ที่ https://www.facebook.com/wwt2561

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทำงเทคนิคของมำตรกำร
(ส้าเนาเพิ่มเติมหากมีหลายระบบ/ชุด)

ข้อมูลทางเทคนิคของมาตรการ
ลำดับที่ ____ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ ที่เสนอ
จำนวนเงินที่ขอรับกำรสนับสนุน (บำท)
1. รายละเอียดมาตรการ **พร้อมแนบการคานวณโดยละเอียด ภาพถ่ายพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เดิม และรายละเอียดเพิ่มเติมตามเหมาะสม**
สรุปผล

ปริมำณไฟฟ้ำที่ใช้ (kWh/ปี)

รำคำเฉลี่ย (บำท/kWh)

ค่ำพลังงำน (บำท/ปี)

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำก่อนกำรปรับปรุง
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำหลังกำรปรับปรุง
ผลประหยัด
เงินลงทุน (บำท)
ระยะเวลำคืนทุน (ปี)
2. รายละเอียดการลงทุน **พร้อมรายละเอียดทางเทคนิค และสาเนาใบเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในประกาศ พพ.**
รำคำต่อหน่วย (บำท)
เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ
จำนวน
เงินลงทุน
ค่ำวัสดุ
(โปรดแนบรำยละเอียดทำงเทคนิครวมทั้งชื่อผู้ผลิตและชื่อรุ่น
หน่วย
(บำท)
ค่ำติดตั้ง
รวม
ของวัสดุ-อุปกรณ์)
อุปกรณ์

3. แผนการด้าเนินงาน
วันที่เริ่มดำเนินกำร
รายละเอียด
(ปรับแก้ไขรายละเอียดได้ตามเหมาะสม)

เริ่มต้น

วันที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ระยะเวลา
สินสุด
(เดือน)

1

2

เดือนที่
3
4

5

ดำเนินกำรสั่งซื้อ
ดำเนินกำรติดตั้ง/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ตรวจวัดกำรใช้พลังงำนก่อนกำรปรับปรุง
ตรวจวัดกำรใช้พลังงำนหลังกำรปรับปรุง

ลงชื่อ

(ผู้มีอำนำจลงนำม) ลงชื่อ

(ผู้มีอำนำจลงนำม) (ถ้ำมี)

ส้าหรับเจ้าหน้าที่
หัวข้อ
เอกสำรประกอบระบบ
กำรคำนวณผลประหยัด
กำรลงทุน
แผนกำรดำเนินงำน
กำรให้กำรสนับสนุน
จำนวนเงินสนับสนุน
ตรวจสอบโดย

ผลกำรตรวจสอบ
 ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ควรอนุมัติ  ไม่ควรอนุมตั ิ

หมำยเหตุ

บำท

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน

วันที่

