
r11~1.1."U~ri1tJn~1'U flru~n"j"j:Wn1"j61~ bG'f~:W n1"jr;NVI'U
, ~ 

l.~eN n1"j~e:J~Un1"j61~I.G'f~:W:W11'1"jn1"j61~bG'f~:wn1"jr;NVI'Ub~e:Jn1"j'lh~V1cJ~l'l~~~1'U n1"jl~l'l~~~1'UVI~bbVl'U
~ 

V1~e:Jn1"j"~I~"fI"j~VlU~e:J~~bb1~~e:J:W1'l1:W'lh~n1fdlflru~n"j"j:wn1"j~~bG'f~:wn1"j"~VI'U ~ ~/®<fbo
~ 

I. ~e:J1tXn1"j~~ bG'f~:W n1"j"~'VJ'U I. ~e:J n1"j'lj"j~V1cJ~l'l~~~1'U n1"jlil'l~~~1'UVI ~ bb VI'U V1~e:Jn1"j"~ 
~"n"j~Vlu~.e:J~~bb1v.l~H:W 1'11:W'lj"j~n1fdlflru~n"j"j:wn1"j~~bG'f~:wn1"j"~VI'U ~ ~/®ctbo "~1'U~ ®~ \9I"1fl:W, ~ 

®ctbo b~e:J~ :W1\91"jn1"j~~ b(;1~:wn1"j"~VI'U I.~e:JiJ~U'lj"j~'lj"j~aVl5.n1l'ln1"j~il \9Iij fl11:W~~b"U'U~'U 6'l1tJn~1'U
~ .., 

'~~e:Je:Jnr11~bb"U~~~~e:J1iJ'll 

fJruf1:uu~~eJ~~~1tKi''Un,.~a~bf1~:U 
(9). fl"Un1"j~~e:J~un1"j~~bG'f~:W "U~~e:J~bu'U1'\J\9I1:W~e:J ®.(9)-"®.c( ~e:J~'\J"j~n1fdlflru~n"j"j:wn1"j~~bG'f~:W 

n1"j"~VI'U ~ ~I®<fbo "~1'U~ ®~ \9I"1fl:W ®<fbo 1~t.JbiJ'UiJ"j~b.n.Vlfl"Un1"j~flru~n"j"j:wn1"j~~bG'f~:wn1"j"~VI'U, , ," 

iJ"j~n1fdlltXn1"j61~bG'f~:wn1"j"~VI'Um~tr;:j~ue:J~1'U~ru~~~'U~e:J-run1"j~~bG'f~:W tJnb1'U'\J"j~b.nVlfl"Un1"j\9l1:W~e:J (9).(9)
, 'I) 

~e:J~'\J"j~n1fdlri1tJn~1'Uflru~n"j"j:win"j61~b(;1~:wn1"j"~'VJ'U~ iJ. c(/®ctbo "~1'U~ ®(9) t5'U11~:W ®ctbo 

®. lfl"j~n1"j~~e:J~uaVl5bb"~'\J"j~ltJeuu\9I1:W:W1\91"jn1"j'll ~e:J~ b u'U lfl"j~n1"j~1:Wbfl tJ1~~un'1"j 
?i~ bG'f~:wl'U:W1\91"jn1"j~ e:J EJ b~ tJ1 n'U\9I1:W:W1 \9I"j n1"j?i~ bG'f~:W n1"j"~VI'U I.~e:Jn1"j'\J"j~V1cJt91l'l~~~1'U n1"jlil'l~~~ 1'1..1, 
VI~bbVI'U V1~e:Jn1"j"~~" n"j~Vlu ~ e:J~~ bb 1~~e:J:W\9l1:W'\J"j~ n1fdl flru~ n"j"j:wn1"j61~ bG'f~:wn1"j"~VI'U~ m/®ctcto,, 
®/®ctct®, b/®ctctc(, (9)/®ctctb (~n b1'U:W1\91"jn1"j61~ bG'f~:wn1"j"~VI'ul 'U e:J\9IG'f1V1n"j"j':W bU1V1:W1tJ), (9)/®ctctb'1l

, . , q 

.bb"~ ~I®ctbo 
\ . 

m. r.r~ e:J-rU aVl5bb" ~th~ltJeuu"U ~~e:J~1:W1~-rUaVl51.1."~'\J"j~ltJeuU~1'U.n1-MVI~'e:J b~'Ue:J~V1'U'U6'l1V1-rU
'I) , q 

n1"j~1bcQ'U~1'Ub~e:J1\91t;1'\J"j~G'f~r1~n~ru~b~tJ1n'U"U1nVl'tl1tJ~1'U.n1fl-r:O~'U61
q ~ I 

C(. 1'Un"jwn1"j"~~"n"j~Vluv11'U~~ bb 1t91~e:J:W r.r~e:J-ruaVl51.1."~'\J"j~ltJeuu"U~~e:J~1.U'Ur.r~1bcW'Un1"j
'I} 'I} 

t;1 n~e:J~\9I1:WVl~n bn ruen bb"~ b~e:J'U1~1 'U n1"j~~n1"jv11'U~~ bb 1t91~e:J:W\9l1:W~V1'tl1tJ~1'U.n1fl1':o~ b~ tJ1~e:J~ ri1V1'U~ 
'I} ~ 

1~ tJij fh~1"j:W"cW~1:w bfl'U I.nruenfhfl1 U fOl:W~ n~V1:W1 tJt11V1'U~ 

b~eJ1Jl~~eJ~n1';jl~n,.n;i~ bf1~:U 
V IV..,.";' 01 '1 If v.d o· IV I..,. V IV .. I 

ct. ~~e:J"jUG'fVli5 bb" ~u"j~ I.tJeu'U"U~\9I e:J~tJ'U "fl1~e:J"jU n1"jG'f ~ bG'f"j:W" l'l"je:J:W nu .ct 1.1. UU u"j~ ne:Ju 
'I} 

r11~e:J-run1"j~~ bG'f~:W 1'11:WVl~n bnruevln1"j1tXaVl5bb"~'\J"j~ltJeuuI'I1:W:W1\91"jn1"j~~ bG'f~:wn1"j"~VI'Ub~e:J n1"jiJ"j~V1cJ~, 
l'l~~~1'U n1"jlil'l~~~1'UVI~ 1.1. VI'U V1~e:Jn1"j"~~"n"j~Vlu ~e:J~~ bb1~~e:J:W \9I1:w'\J"j~n1fdlflru~n"j"j:wn1"j61~ bG'f~:W 

d ( ) III IV d IV V 0..,. III V v c.:
n1"j"~VI'U VI ~/®ctbo F PA PP 28 " .n1tJ I.'U1'UVI mo i5'U11fl:W ®ctbm bb"~"U~\9Ie:J~~1b'U'Un1"j 1.'Vlbb"1bG'f"j"U, 

.n1tJl'U m UtJU"U1n1'U~e:Je:Jntrl'l"j61~I.G'f~:W 


b. r.r~Je:J -ru aVl5 bb" ~'\J "j ~ ltJeuu"U ~ ~ e:J ~ ~ 'U r11~ e:J-ru n 1"j?t~ bG'f~:W ne:J '1..1 '\11 b~1 b fl ~ e:J~~n "j"U 1 n' 
. 'I} • 

~1~'\J"j~1.VlfdlVl~e:J~e:J1'U'lh~'bVlfdl lt91tJ bfl~e:J~'<iln"j~~~iJ-ru b'\J~ tJ'U'!'U~e:J~ bU'Ubfl~e:J~~n"jlV1:W byh,!'U ~~n1"j~e:J-ru 
n1"j~~bG'f~:W~e:J~lfl"j~n1"j"U~1tX~"1'U.n1l'l"j1:W~e:J~U~~VlVI~e:JbOl'l1~~1'U~iJ~U b'\J~tJ'Un1~ 'Vnnlfl"j~n1"j~~nf111 
bu'U1iJ\9I1:WVl~n bnruenbb"~M1~1t91~ri1V1'Ut91 tJn b 1'Un1"jiJ"j~V1cJ~l'l~~~1'U"U~cW"U1"jru1~" bOl'l1~?t1'Ulfl"j~n1"j~ 

t.I 

~e:J~un1"j~~bG'f~:WI.YhtJ'U 



b'11. ~~eJfU~Vl5 ~~(;1 ~th~1tJ~oJ~ ~ ~eJ,:jtJiJu~ {?11~VI~fl ~fl rusvi'fll'j~eJ-rU fll'j~,:j ~?f~~{?11~~1{?1'jfll'j 

~,:jfl~11~,:j~eJ1tJd. 

QJ d/QJ d 
{?11~1~Vl ® 

fll'j1i'V'l~,:j,:jl'U(;1~(;I,:j{?11:W~~~1'U 
d 0 

VlflTVj'U~ 

I QJ do I QJ I'! ILl

:W(;1 fll~eJ,:j'V'l(;l,:j,:jl'UVl u'j~VltJ~ b~~eJ,:j
'U 

bfl'j,:jfll'j~eJ,:j1l.h!eJ tJ fll1:W(;lfhfrl;;t~~'U1~ 
'U 

'W~Uflfl(;1~~ ~1~-ru fll'jtJfl ~1'U 
~ 

ILl 0 QJ 

~l'Ufll'j'Ul'V'l(;1,:j,:jl'U 

Vl~~~Vl'U:Wl1m'Un~fll'j 

V I 
QJ c:I QJ c:I 

{?11~1~Vl ~ 

fll'j111'V'l~,:j,:jl'UVl~~~Vl 'U:W 11m'U 

n~fll'j{?11:Wfl11:W~VI:Wl~?f:W 

i!fll'j~tJ~ tJ'U~.u'U1i'V'l~,:j,:jl'UVl~ ~~Vl'U{?11~ 
~'W~~rllV1'U~ ~~eJVl~ ~~Vl'Ufll'j 1 i'V'l~,:j,:jl'U 
~eJ?f6B(;1 (~eJ?f6B(;I 1~~~ri Jl~'U ~1'U~'U 
fh~D'j'j:W~l~) 

ILl I 

~1'U fll'j(;1 ~t:-J (;1 fl'j~VlU {?1 eJ 

'~,:j ~~1~rKeJ:W 

V 
QJ c:I QJ c:I 

01~1~Vl b(1 

fll'j(;1 ~tJ~:WlrueJl flll'll ~~tJ 
v 

<:!I 0 c:I <:!I c:I 

VI'jeJ'Ul ~?ftJ VI'jeJ fll fl~ eJ,:j~?f tJ 

QJ . ."'" <:!I 

eJ {?1 'jl fll 'j'j~U1 tJ:w (;1 'V'l~Vll,:j eJ 1 flll'llVl'jeJ 

Vll,:jJl VI~eJtJ~:Wlrufllfl~eJ,:j~~tJ(;I~(;1,:j 
{?11:Wfl11:W~VI:Wl~?f:w1'U~~~~Vlfl1'U1(;1~vi1i 

~,:jd rllV1'U ~11VftJ rieJ'UtJ~~'U~eJ-ru fll'j~,:j ~?f~:W ~.u'UtJ:Ol'U ~~(;1 ~fll'U1 ru~~~1\J ~~ eJ~'U?f~'j~ tJ ~ ~1(;11 
. 	 d.ll ~ 

~1 ~'W'Ufll'j ~~rK1 ® tJ b~ tJ fll'U1 ru~tJ~:Wlru fll'jt:-J~ {?1 ~~(;I ~/VI~eJ~'Ul~~eJ,:j n~ fll'j~lV1-rU fll'jU~fll'j ~~ tJ1 nUtJ:Ol'U 
d.ll 

b'11. ~ 'jl tJ(;1~ bBtJ~~1:ffl~{?11:wtJ'j~flll'll 
b~tJi!fll'jrllV1'U~~~~1'U~~eJ,:j~1~'W'U,:jl'U1'U~~~(;1~~1'U ~,:jd 
\9l'd:ff1~~ @ fll'j1i'V'l~,:j,:jl'U(;I~(;I,:j{?11:W~~~1'U~rllV1'U~ b~tJrllV1'U~1Vf:W(;1fil'V'l~,:j,:jl'U

'U 

~tJ'j~VI tJ~1~~eJ,:j1fl'j,:j fll'j~eJ,:j1lJoWeJ tJ fll1:W(;l filfll;;t~~'U1~'W~u flfl(;l~
'U 	 ~ 

~~1~-rufll'jtJfl~1'U i!~~'Ul'Vll,:j1'Ufll'j~~l'jrul ~,:jd 
(®) 'j~tJ~ n(;l11'Ufll'jfll'U1ru:W(;lfil'V'l~,:j,:jl'U~tJ'j~VltJ~1~ 1 Vffll'U1ru 

'U 

:W(;lfi1'V'l~,:j,:jl'U~tJ'j~VltJ~1~~eJ,:jbfl'j,:jfll'j~.u'U'j~tJ~~1(;11 cf tJ tJfl~l'U 
'U 

bfl'j,:jfll'j~'Ul~1VI~ ~~i!fll'j~~1'jrul{?11:Wfl11:W ~VI:Wl~?f:W 

(~) 'j~ tJ~ ~1(;111'Ufll'jfll'U1ru:W(;1filfll;;t~~'U1~'W~u flfl(;1~~ ~1~-rUfll'j
'U 	 ~ 

tJfl ~1'U~~eJfll'jfll'U1ru~1~1~d 1Vffll'U1ru{?11:W'j~tJ~~1(;11~~~1~-ru 
~Vl5~~(;1~tJ'j~1tJ~oJtJfl~l'Ufll;;t~~'U1~'W~Uflfl(;l b(1 tJ 

~ 

\9l'd:ff1~~ kI 	 fll'j111'V'l~,:j,:jl'UVl~ ~~Vl'U:h111m'Un~ fll'j ~~~~1'jrul{?11:Wfl11:W ~VI~l~?f:W 
~~e:I~VltJunufll'j1i'V'l~,:j,:jl'U~1ieJ~~~:W~B,:j~~eJ-rUfll'j~,:j~?f~:W ~,:jd ~~i! 

'U 'U 

fll'j~~l'jrul~,:j~'W~ ~~(;I~tJ~:Wlru~eJ,:j'V'l~,:j,:jl'UVl~ ~~Vl'U~111:Wl1m'U 

bfl'j,:jfll'j 

\9l'd:ff1~~m 	 fll'j(;l~tJ~:WlrueJlflll'll~~tJ VI~ieJJ1~~tJ VI~eJfllfl~eJ,:j~~tJ {?11:W~flrusvi'~ 
rllV1'U~1Vf~~1'jrul~~~(;I~fl'jru{?11:Wfl11:W~VI:Wl~?f:W1'U~~,:j~Vlflb'U1(;1~m~ 
1~tJ1lJrllV1'U~~~~1'U~'U~1 ~,:jd fll'j(;l~tJ~:WlrueJlflll'll~~tJ VI~eJJ1~~tJ 
VI~eJ fll fl~ eJ,:j ~~ tJ ~~~eJ,:j ~.u'U~'W~ ~~(;I ~tJ~:Wl ru~i!oJtJ{:f1fi'~~i! t:-J(;1 fl'j~VlU 

I 	 v 

~1'U~,:j ~.~1~rKeJ:W ~vhoJ'U 



b~~rllV1'W~'jl~~~L~~~ ~.:)d 
'((9)) f111~L~~~'W Lb~~er~'jlfll'j'j~'Ul~~~~~'Vll':)eJlflll"1 

rllV1'W~1vrLL?I~':)f11f111~L~~~'W~eJ':)'V'Jl'jl11L~eJ{~l':) ~ L~'W 

~'W~~eJeJ':) fil6ljslT~L'V'leJf1.~eJeJfl16lj~ LU'W~'U ~l~~iifl{]VI~l~rllV1'W~ 
f11'Uf1n'U fll'j~~:eY~'jl fll'j'j~'Ul ~~~~~'Vl1':)eJlflll"1 (LOADI NG)

'U 

1'WVltb~~'W~eJu . 

(k» er~'jlfll'j'j~'Ul~Jliff.:) 
rll'VI'W~1~LU'Ufll'j~~er~'jl fll'j'j~'Ul~Jliff.:) b~~1~'l11 L?I'WeJ 

IV IV
i.I QJ , O.tC:trt. I QJ Q.J 1.tC:trt. 

~eJ~~ eJ ~'jlfll'j'j~'Ul ~'Ul'Vl':) fleJ'W LL~ ~'VI~':)fll'j~eJ'j'U fll'j?l.:) L?I'j~
'U 

1'U'VItb~~fl'Ull"1fh~~'j~eJu
'U 

IV 

(bfl) er~'jlfll'j'j~'Ul~~~~~'Vll.:)'l11 

rll'V1'W~1~LU'Wfll'j~~f111~L~~~'W~eJ':)'V'Jl'jl11L~eJ{~l':) ~ L~'U 

BOD COD b~'VI~'VI,rflLL~~~~ii~ LU'W~'U ~l~~iifl{]'VI~l~rll'V1'W~ 
f11'Uf1n'Ufll'j~~er~'jlfll'j'j~'Ul~~~~~'Vll.:)Jl (LOADING)

'U 

1'W'VItb~~'W~eJu'VI~eJ~ fltl1l"1rl L~~'j~eJU 

(~) fll'j~~tJ~l-llrufllfl~eJ':)L~~ 

rll'V1'W~1~LU'Wfll'j~~tJ~~lrufllfl~eJ':) L~~~ Lfl~':\11 flfl'j~'U1'Wfll'j 
~~~'VI~eJ'U~fll'j1'W'VI~1~~~~eJU 

g)).bfl ~eJ'U~l ~~ eJ':)fll'jtJ1''U L tJ~ ~'W Lf1~eJ':)~fl'j 
fll'jtJ1''ULtJ~~'ULf1~eJ\I~fl'j ':\1~~':\11'jrul1m'W~.:) k> fl'jru ~eJ 
((9)) fll'jtJ 1''U LtJ~ ~ 'W Lf1 ~eJ':)~fl'j1 'W?ll ~ fll'j ~ ~ ~ LL~ ~/'VI~eJ fll 'j'U~fll'jb~ ~ ~'j.:) L~'W 

fll'jL tJ~ ~'W eJtJfl'jru'VI~eJ L:ffeJ L'V'J~.:)~ eJ.:) L~1'V1~eJ~1'W?ll ~ fll'j~~ ~ ~~ ~firusvl':\11fl LLn1 
, ~ 

'VI ,IfeJ J 1 ~1 'VI 'jQJ'U ~ ~~1 eJ J 1 ;'.:) 1 i eJ 'U L~'W 1 ~1 'W ?ll ~ fll 'j ~ ~~ VI' ~I eJ L'ij'eJ .:) flQJ'W 

~eJ'U1'W?ll ~ fll'j~~~ ~~~firusvleJl'V11'j LL tJ'j'jtJ bu'W ~'U 
'U' 'U 

(k» fll'jtJ1''U L tJ~~'WLf1~eJ':)~fl'j?l,r'U?I'W'W L~'W 'VI~eJJ1~1'V11''U~~~1eJJl L~eJ1~~'W1 'V'l.vh 
~ 

~1~ 'Wb'j':)':)1'W 'j~'U'UUl'U~J1L~~ fll'j~~~':)~L~':)L6lj~~LL?I':)eJ1Vi~~L~eJ~~~1'V'lY11 

, 1 ~LeJ.:)1'Wb'j':)':)1'W LL~~/'VI~eJ?i1'Wfll'j'U~fll'j~1lJ1~eJlf11'j~1,rfl':)l'U L~eJ'Vl~ LL'Vl'Wfll'j 

~eJ1'V'lY11':\11fl'j~'U'U':\l1'V1~1~1'V'lY11 LU'W~'W 
~.:) d fl 'j ru fll 'jtJ 1''U tJ 'J':) eJ tJ fl 'jru~ v.:)1~ii ~ ~ 1''U 'jeJ.:) ~l'Ui 1"11 fl 'j'j~ ':\11 fl 'VI~1 ~ ':)1'W~

~ ~ : 

. L~~1~eJ':) ':\1~1~eJ~1'W~1~~~eJ1"''Ufll'j?i':)L?I~~~1~~1.~'jfll'jd1~
'U 

~. fl'jru~~~eJ1"''U~Vl5LL~~tJ'j~b~~.utJ'j~?I,:)r1':\1 ~ LtJ~ ~'W LL tJ~':)'VI~eJ LLm~ LL~'U fll'j~l Lii'U':)1'W1'W 
, 'U " 

?ll'j~~1~tlJ~1~1''Uf111l-1 L~'W~eJ'U LL~1 ':\1~~eJ':)~'W~eJLLm~bf1'j':)fll'jL~eJ1~~1,rfl':)1'W~':\11'jrul1~f111l-1 L~'W~eJ'U 
neJ'W'l11 L~~I Lf1~eJ':)~fl'j':\11fl ~l.:)tJ'j~ L'Vl1"1'V1~eJ~eJ1'WtJ'j~ L'Vl1"1 

i1'V16bb~~'lJ'j~bveu,j~~~1;;-r'U 
ci. 1m~1''U ~ fl L1'UeJlfl'j~1L~1~1'V11''U Lf1~eJ':)~fl'j 
(9)0. 1m~1''U~flL1'Ufll';L~'W1~i1~'Uf1f1~LU'W'j~~~L1~1 bfl U LU'U~~?i1'W~eJ~~~ cfo ~eJ':)

~ , 

L~'W~':)'Vl'Wb~~1~'j1~f11~~'ULL~~'Vl'WVI~'W L1 ~'W1 'Wfll'jtJ1''UtJ'j.:) ~.:)d 1m~1"''U ~fl L1'Wfllc@L~'U1~i1~'Uf1f1~':\11fl 
~ ~ ~ ~ ~ 

'jl~1~~eJ':) n':\1fll'j~~lL ii'W'rn'jeJ ~ L~~ 
'U 



(9)(9). 	 :W~rll b~'U~.:JVl'U~1m'Ufll'arll'Ul rui1l~b~'U1~cQ~'Uflfl~~';u~1~1''U tlflb l'U 1 Vlrll'Ul ru';ulfl 
'U ~ 	 ~ 

. (9) (9). (9) 	 rll e:Jl fll 'a VI:Wl tl fi.:J fll 'arie:J ?l~1.:J VI~e:JU1''UtJ 'a.:J e:J 1fll 'a b~ e:J'ae:J.:J 1''U fll 'aU 1''U b U ~ tl 'U 
~ 

bfl~e:J.:J~flea ~.:Jd 1~hl:wfi.:J:W~ rll fll'ab~le:Jlfll'a 
'U 

(9)(9). kJ' 	 rll bfl~e:J.:J~fl~ VI:Wl tlfi.:J rll bfl~e:J.:J~fl'a~1m'U fll'aU1''UU 'a 
~ 
.:JU'a~~Vl5 i1l"v'J fll 'a~ ~ ~ 

b~tl1 VI'al:wfi.:Jrll1 i~ltl~l.:J I b~tll fl'U bfl~e:J.:J~fl'a~b fl~~'U';u'U flll bfl~e:J.:J~fl'a';u ~ 
'''v'J~B:W1i.:Jl'U~l:WVl~flfll'aUt1J~~1''U'ae:J.:Jb~tl~11U b~'U rlle:Je:Jfl bb 'UtIVll.:J1Pl1n'a'a:W 

rll~'U?l.:J rll~~~.:J rllVl~~e:J.:Jbfl~e:J.:J bU'U~'U ~.:Jd rllbfl~e:J.:J~fl'a1V1'al:wrllb~1~~ 
61t1Jt1Jlb~l:Wlflflll (9) U 

<P>kJ. 	 bb'U1'V11.:m1';j·1.~fl'VIffbbi;t~tl';j~bfJlijeUfJn b1'Ui11';b~'U1~'ij~hJ
~ 
flfli;t 

(9)kJ.(9) 'al tl1~~1~1''U tlfl bl'Ui1l~b~'U1~cQ~'Uflfl~ ';u~~e:J.:J bu'U'altl1~~ bfl~~'Ui1l tlVl~.:J1~1''U 
~ 

U~'a?l.:J b?l~:W b~ tl1Vlb~:wir'Uil~';ulfll'U~e:Je:JflU~'a?l.:J b?l~:W 
(9)kJ. kJ fll'a 1 i~Vl5tlfl bl'Ui1l~b~'U1~cQ~'Uflfl~ ';u~~e:J.:J1i';ulflfl11'a?lVl5~.:J,]1'Ul'U~bn~~'U

~ 	 ~ 

';ulflbfl'a.:Jfll'a'!'U 1 ~bb~~~'ae:J'UUt1J~bYh'!'U b~tl1:w1Vlbbtl.:J1ibYJtl~'Ul.:J?ll'U 
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ส ำหรบัเจำ้หน้ำท่ี 
ประกอบค ำขอเลขที ่…….. / …….…... 
ลงวนัที ่……………...........……..…… 

 
 
 
 
 
 

                                                                             (จะต้องยื่นภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 พร้อมค าขอรับการส่งเสริม) 
 

แบบประกอบค ำขอรับส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์ 
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 

 

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. ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1.1 ตัวชี้วัดผลด้ำนกำรประหยัดพลังงำน (ค ำนวณที่ปริมำณผลิตของปี ...................... : .....................ต่อปี) 

 
กำรใช้พลังงำนต่อปี 

 

ปีฐำน(1) 
  (ปี .....................) 

 

ปีที่ประเมินผล   
(ป ี………………….)(2) 

 

 

ลดลงร้อยละ  
(จำกปฐีำน) 

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

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

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

 
………….……. 
………….……. 
………….…….. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 
………….……. 
………….……. 
………….……. 

 

หมำยเหตุ  (1)   ก าหนดให้ ปีก่อนปีท่ียื่นขอรับการส่งเสรมิเป็นปีฐาน โดยค านวณสดัส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว  1 ปี และ 
ค านวณทีป่ริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน 

(2)   ก าหนดให้ 1 ปี หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จเป็นปีท่ีประเมินผล   
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1.2 ตัวชี้วัดผลด้ำนกำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ในกจิกำร   (ค ำนวณที่ปริมำณผลิตของปี .………..….… : ................. ต่อปี) 
 

 

กำรใช้พลังงำนต่อป ี
ปีฐำน  

(ปี .......................) 
ปีที่ประเมินผล  
(ปี………………) 

 จ านวนปริมาณ (มูลค่า: ลา้นบาท)   
พลังงำนที่ใช้อยู่เดิม 
- ชนิด ................................................................ (หน่วย: .…………….............) 
- ชนิด ................................................................ (หน่วย: .……......................) 

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

 
.......................... 
.......................... 

 
…………………… 
…………………… 

พลังงำนทดแทนชนิดที่ก ำหนด 1) เพ่ือน ำมำใช้ทดแทนพลังงำนที่ใช้อยู่เดิม 
- ชนิด ............................................................... (หน่วย: .……........................) 
- ชนิด ............................................................... (หน่วย: .……........................) 

 
……………….………. 
………………………… 

 
……………….………. 
………………………… 

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

 

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

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

4) ก าหนดให้ 1 ปี หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จเป็นปีท่ีประเมินผล   
 

1.3 ตัวชี้วัดผลด้ำนกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   (ค ำนวณที่ปริมำณผลิตของปี .…………….…… : ..................... ต่อปี) 
 

 

กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อป ี
ปีฐำน 

(ปี …........) 
ปีที่ประเมินผล 

(ปี ........….) 
ลดลง 
ร้อยละ 

(จำกปฐีำน) 

ค่ำมำตรฐำน
ที่กฎหมำย
ก ำหนด 

 1. ควำมเข้มข้นและอัตรำกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศ  
 - ชนิด ........................................................................................ 
         (ความเข้มข้น: หน่วย: ..........................) 
         (อัตราการระบาย: ตัน/ปี) 
  - ชนิด ........................................................................................ 
         (ความเข้มข้น: หน่วย: ..........................) 
         (อัตราการระบาย: ตัน/ปี) 

 

 
..…….…….. 
……………. 

 
………………
……………… 

 

 
…………………… 
…………………… 

 
......................... 
.......................... 

 
………...…….. 
………..…..… 

 
.................... 
.................... 

 
 

……………….. 
……………….. 

 
……………….. 
….…………… 

 

 2. อัตรำกำรระบำยน้ ำท้ิง (หน่วย: ลบ.ม./ป)ี 
 

………....…. 
 

..………...………… 
 

………..……… 
 

 ………..……… 
 3. ควำมเข้มข้นและอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงน้ ำ  
- ชนิด ........................................................................................ 
         (ความเข้มข้น: หน่วย: ..........................) 
         (อัตราการระบาย: ตัน/ปี) 
  - ชนิด ........................................................................................ 
         (ความเข้มข้น: หน่วย: ..........................) 
         (อัตราการระบาย: ตัน/ปี) 

 

 
..…….…….. 
……………. 

 
………………
……………… 

 

 
…………………… 
…………………… 

 
......................... 
.......................... 

 
………...…….. 
………..…..… 

 
.................... 
.................... 

 
 

……………….. 
……………….. 

 
……………….. 
….…………… 

 4. กำกของเสีย 
- ชนิด .......................................................  (หน่วย: ตัน/ปี) 
- ชนิด .......................................................  (หน่วย: ตัน/ปี) 

 
................. 
................. 

 
........................ 
.......................... 

 
................... 
.................... 

 
................... 
.................... 

หมายเหตุ  1)  โปรดใช้เอกสารแนบกรณีที่ว่างไม่เพียงพอ 
             2)  จะต้องด าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยราชการก าหนด โดยมี                 
                  ค่าสารมลพิษไมเ่กนิเกณฑ์ค่าควบคุมที่กฎหมายก าหนด 

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

4) ก าหนดให้ 1 ปี หลังจากด าเนินการแล้วเสร็จเป็นปีท่ีประเมินผล   
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2. แผนกำรด ำเนินงำน  (โปรดระบุแยกแต่ละกรณี โดยใช้เอกสำรแนบ)   
2.1 รำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 -  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

-  รายละเอยีดการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยูเ่ดิม พร้อมแผนภูมิแสดงการปรับปรุงเครื่องจักร 
-  หลักฐานประกอบการพสิูจน์ข้อมูลตัวช้ีวัดในปีฐานส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานต่อหน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง  ผลการวิเคราะหด์้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
กรณีด าเนินการด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องให้ข้อมูลสนับสนุนว่า ที่ผ่านมา ผู้ขอฯ ด าเนินการถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดการดา้นสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยราชการก าหนด 

-  แหล่งที่มาของเทคโนโลยี (เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นต้น)  
-  รายละเอยีดเครื่องจักร/เครื่องมอื/อุปกรณ์ (เฉพาะเครื่องจักรใหม่) โดยระบุจ านวนและมลูค่าของแตล่ะรายการ 
-  ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินงาน 

(กรณีโครงกำรตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย ์โปรดสรุปขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำตำมเอกสำรเพิม่เตมิ หน้ำ 4/6 ถงึ
หน้ำ 6/6) 

2.2 รำยละเอียดกำรลงทุนเฉพำะส่วนที่ท ำกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตตำมแผนกำรด ำเนินงำนทีเ่สนอในข้อ 2.1                
           ที่สอดคล้องกับค าช้ีแจงส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ฉบับลงวันท่ี 8 มกราคม 2561  (หน่วย: ล้านบาท) 

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

1. ค่าก่อสร้าง 
 

…………………...…..…. 
 

…………………………... 
 

.…………..………..…... 
 

2. ค่าเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ ์
 

…………………….....…. 
 

……………….……..…... 
 

……………………….…. 
 

3. ค่าติดตั้งเครื่องจักร 
 

………………...…....…. 
 

..………………….……... 
 

……………………….…. 
 

4. ค่าทดลองเครื่อง 
 

……………….……….…. 
 

..………………….……... 
 

……………………….…. 
 

รวมเงินลงทุน 
 

………………………..…. 
 

..……………….………... 
 

………………..….……... 
 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเปน็ประมาณการทีด่ีที่สุดในความเหน็ของข้าพเจ้า 
 ลงช่ือ ………………………..…………….. 
          ( …………………………………….) 
 วันท่ี ……………………..………….……… 
 หมำยเหตุ ต้องลงช่ือผูกพันและประทับตราส าคญัของบริษัทให้ถูกตอ้งตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ด้วย 
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เอกสำรเพ่ิมเติมกรณีโครงกำรติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย ์
เพ่ือขอรับส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ 9/2560 

 
1. ผู้ขอรบักำรส่งเสริม 

บรษิทั ..................................................... ตำมค ำขอรบักำรสง่เสรมิเลขที ่..................... ลงวนัที ่.................... 
2. รำยละเอียดระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย ์

2.1 รำยกำรอปุกรณ์หลกั 
รำยกำรอปุกรณ์หลกั รำยละเอียดอปุกรณ์ท่ีจะติดตัง้ 

1) เซลลแ์สงอำทิตย ์ ชนิด   Monocrystalline      Polycrystalline      Multicrystalline  

  อืน่ๆ (โปรดระบุ) ……................. รุน่ ………............................  

ผูผ้ลติ …………........................ ประเทศ …............................…............ 

ขนำด …………...... วตัตต์่อแผง     รวมจ ำนวน …...........………… แผง 

ปรมิำณไฟฟ้ำทีผ่ลติได ้ประมำณ ……………........ เมกะวตัต ์

    (กรณี ตัง้แต่ 1 เมกะวตัต ์ขึน้ไป จะต้องจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบั

กำรศึกษำมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อคณุภำพส่ิงแวดล้อม

และควำมปลอดภยั (ESA)) 

สถำนทีต่ดิตัง้   บนหลงัคำ  

                           โรงงำน           อำคำร ................................ 

                   อืน่ๆ (โปรดระบุ) …………………................................  

ใชพ้ืน้ทีป่ระมำณ ……........………. ตำรำงเมตร 

2) เครื่องแปลงไฟ (Inverter) 

 

รุน่ ………........................................… จ ำนวน ............................ เครือ่ง  

ผูผ้ลติ ……………….....…........... ประเทศ ….....................................…. 

3) ระบบกกัเกบ็พลงังำน  

(Energy Storage System) 

รุน่ ……….......................................… จ ำนวน ............................ เครือ่ง  

ผูผ้ลติ ……………….....…........... ประเทศ ….....................................…. 

4) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ 

…………………............................. 

รุน่ ……….......................................… จ ำนวน ............................ เครือ่ง  

ผูผ้ลติ ……………….....…........... ประเทศ ….....................................…. 
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2.2 รำยละเอียดกำรออกแบบและติดตัง้ 
1) ผูด้ ำเนินกำรออกแบบ จ ำหน่ำย และตดิตัง้ ............................................................................................ 
2) รำยละเอยีดกำรลงทนุ 

รำยกำร มลูค่ำ (ล้ำนบำท) 

คำ่กอ่สรำ้ง ..................... 

คำ่ตดิตัง้ ..................... 

คำ่เครือ่งจกัรและอปุกรณ์อืน่ๆ ..................... 

- แผงเซลลอ์ำทติย ์               ..................... 
- เครือ่งแปลงไฟ (Inverter) 
- ระบบกกัเกบ็พลงังำน (Energy Storage System) 

..................... 

..................... 
- อืน่ๆ ..................... 

คำ่ทดลองเครือ่ง ..................... 
รวมเงินลงทุน ..................... 

3) แผนกำรด ำเนินงำน 
 3.1) แผนกำรตดิตัง้ระบบ 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนติดตัง้ระบบ 
เดือนและปีท่ีจะด ำเนินกำร 

เดือน ปี 

กำรส ำรวจสถำนทีต่ดิตัง้/ออกแบบ ......................... ......................... 
กำรจดัซือ้/จดัหำ ......................... ......................... 
กำรตดิตัง้ ......................... ......................... 
กำรทดลองเครือ่งจกัร ......................... ......................... 
รวมระยะเวลำทัง้ส้ิน ...................... เดือน 

 3.2) แผนกำรจดัท ำรำยงำนเกีย่วกบักำรศกึษำมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อคณุภำพ
สิง่แวดลอ้ม 
      และควำมปลอดภยั (ESA) (เฉพำะกรณีปรมิำณไฟฟ้ำทีผ่ลติได ้ตัง้แต่ 1 เมกะวตัต ์ขึน้ไป) 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนติดตัง้ระบบ 
เดือนและปีท่ีจะด ำเนินกำร 

เดือน ปี 

กำรศกึษำและจดัจำ้งบรษิทัทีป่รกึษำ ......................... ......................... 
กำรศกึษำและรวบรวมขอ้มลูสภำพแวดลอ้ม
ปัจจบุนั 

......................... ......................... 

กำรประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ             
กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ต่อคณุภำพสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั  

......................... ......................... 

กำรทดลองเครือ่งจกัร ......................... ......................... 
รวมระยะเวลำทัง้ส้ิน ...................... เดือน 
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3. ตวัช้ีวดัผลด้ำนกำรน ำพลงังำนทดแทนมำใช้ในกิจกำร (กำรติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย)์ 
กำรใช้พลงังำนต่อปี ปีฐำน  

(ปี .................) 
เม่ือส้ินสดุโครงกำร  

(ปี ...............) 
1. พลงังำนทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิ 

- พลงังำนไฟฟ้ำ  
- มลูคำ่ไฟฟ้ำทีใ่ช ้ 

 
............................ kWh 
....................... ลำ้นบำท 

 
............................ kWh 
....................... ลำ้นบำท 

2. พลงังำนทดแทนชนิดทีก่ ำหนด เพือ่น ำมำใช้
ทดแทนพลงังำนทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิ 
- พลงังำนแสงอำทติย ์ 
- มลูคำ่ไฟฟ้ำทีผ่ลติได ้ 

 
 

............................ kWh 
....................... ลำ้นบำท 

 
 

............................ kWh 

...................... ลำ้นบำท 
สดัส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน ร้อยละ .............................ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในปีฐำน 

 
4. รำยละเอียดกำรค ำนวณ 

4.1 ปรมิำณไฟฟ้ำทีผ่ลติได ้หลงัจำกตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย ์
ข้อมลู กำรผลิตไฟฟ้ำ 

ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ............. วัตต์/แผง/ชั่วโมง (A)    กำรผลิตไฟฟ้ำรวมต่อชั่วโมง 
(A) X (B) = (ก) ........................ กโิลวัตต์/ชั่วโมง จ ำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตยท์ี่ตดิตั้ง ........................ แผง (B)     

จ ำนวนเวลำทีผ่ลติไฟฟ้ำไดต้่อวนั    ........................ ชัว่โมง (C) ปริมำณผลิตไฟฟ้ำต่อป ี
(ก) X (C) X (D)  = (ข) ........................ kWh/ปี จ ำนวนวนัท ำงำนต่อปี ตำมโครงกำรทีด่ ำเนินกำรอยูเ่ดมิทีย่ ืน่

ขอรบักำรสง่เสรมิ ....................... วนั (D) 
 

4.2 มลูคำ่ไฟฟ้ำทีผ่ลติได ้หลงัจำกตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย ์
ข้อมลู กำรผลิตไฟฟ้ำ 

ปริมาณผลิตไฟฟา้ต่อปี (ข) ........................ kWh/ปี มูลค่ำไฟฟ้ำต่อปี 
(ข) X (ค) = (ง) ........................ kWh/ปี คำ่ไฟฟ้ำ (ค)                  ........................ บาท/kWh 

  
5. แผนกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้ 

ผู้ใช้งำน สดัส่วนกำรใช้งำน 
(ร้อยละของปริมำณไฟฟ้ำท่ี

ผลิตได้) 
 1. ใชเ้อง  ใชใ้นโครงกำรทีข่อรบัสทิธแิละประโยชน์  

 ใชใ้นโครงกำรอืน่ (ไดร้บั/ไมไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกไ็ด)้  
 2. จ ำหน่ำย  กำรไฟฟ้ำนครหลวง  กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค  

 ผูใ้ชอ้ืน่ (โปรดระบุ) ................................................. 
....................................................................................... 

 

  
 

 


