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สำหรับเจ้ำหน้ ำที่
ประกอบคำขอเลขที่ …….. / …….…...
ลงวันที่ ……………...........……..……
(จะต้องยื่นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พร้อมคาขอรับการส่งเสริม)

แบบประกอบคำขอรับส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
ข้าพเจ้า ………..............……………………………..………….…. ในนามบริษัท …………..….………….................……………...……
ปัจจุบนั ดาเนินการผลิต ……………………………………………………..……….............................…………………………..…………..............…
โดย  ได้รับการส่งเสริม ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ .................................................... ลงวันที่ ......................................................
 ไม่ได้รับการส่งเสริม
มีความประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบายมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการกาหนด ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 1. การประหยัดพลังงาน
 2. การใช้พลังงานทดแทน
 3. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1. ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1.1 ตัวชี้วัดผลด้ำนกำรประหยัดพลังงำน (คำนวณที่ปริมำณผลิตของปี ...................... : .....................ต่อปี)
กำรใช้พลังงำนต่อปี
1. ปริมำณพลังงำนที่ใช้
- ชนิด ..................................... (หน่วย: .……...........)
- ชนิด ..................................... (หน่วย: .……...........)
- ชนิด ..................................... (หน่วย: .……...........)
2. มูลค่ำพลังงำนที่ใช้
- ชนิด ..................................... (หน่วย: บาท)
- ชนิด ..................................... (หน่วย: บาท)
- ชนิด ..................................... (หน่วย: บาท)

ปีฐำน(1)
(ปี .....................)

ปีที่ประเมินผล
(ปี ………………….)(2)

ลดลงร้อยละ
(จำกปีฐำน)

………….…….
………….…….
………….…….

………….…….
………….…….
………….…….

………….…….
………….…….
………….…….

………….…….
………….…….
………….……..

………….…….
………….…….
………….…….

………….…….
………….…….
………….…….

หมำยเหตุ (1) กาหนดให้ ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยคานวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการแล้ว 1 ปี และ
คานวณทีป่ ริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน
(2) กาหนดให้ 1 ปี หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จเป็นปีที่ประเมินผล
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1.2 ตัวชี้วัดผลด้ำนกำรนำพลังงำนทดแทนมำใช้ในกิจกำร (คำนวณที่ปริมำณผลิตของปี .………..….… : ................. ต่อปี)
ปีฐำน
(ปี .......................)

กำรใช้พลังงำนต่อปี
พลังงำนที่ใช้อยู่เดิม
- ชนิด ................................................................ (หน่วย: .…………….............)
- ชนิด ................................................................ (หน่วย: .……......................)
พลังงำนทดแทนชนิดที่กำหนด 1) เพื่อนำมำใช้ทดแทนพลังงำนที่ใช้อยู่เดิม
- ชนิด ............................................................... (หน่วย: .……........................)
- ชนิด ............................................................... (หน่วย: .……........................)

ปีที่ประเมินผล
(ปี………………)

จานวนปริมาณ

(มูลค่า: ล้านบาท)

………………………
..........................

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

……………………
……………………

……………….……….
…………………………

……………….……….
…………………………

……..………………
..........................

หมำยเหตุ 1) พลังงานทดแทนชนิดที่กาหนด ได้แก่ พลังงำนหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้า และไฮโดรเจน เป็นต้น
2) ฟอสซิล ได้แก่ น้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
3) กาหนดให้ ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยคานวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการแล้ว 1 ปี และ
คานวณที่ปริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน
4) กาหนดให้ 1 ปี หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จเป็นปีที่ประเมินผล
1.3 ตัวชี้วัดผลด้ำนกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (คำนวณที่ปริมำณผลิตของปี .…………….…… : ..................... ต่อปี)
กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อปี
 1. ควำมเข้มข้นและอัตรำกำรระบำยสำรมลพิษทำงอำกำศ
- ชนิด ........................................................................................
(ความเข้มข้น: หน่วย: ..........................)
(อัตราการระบาย: ตัน/ปี)
- ชนิด ........................................................................................
(ความเข้มข้น: หน่วย: ..........................)
(อัตราการระบาย: ตัน/ปี)

ปีฐำน
(ปี …........)

ปีที่ประเมินผล
(ปี ........….)

ลดลง
ร้อยละ
(จำกปีฐำน)

ค่ำมำตรฐำน
ที่กฎหมำย
กำหนด

..…….……..
…………….

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

………………..
………………..

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

………………..
….……………

………....…. ..………...………… ………..……… ………..………
 2. อัตรำกำรระบำยน้ำทิ้ง (หน่วย: ลบ.ม./ปี)
 3. ควำมเข้มข้นและอัตรำกำรระบำยมลพิษทำงน้ำ
- 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) จะต้องดาเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยราชการกาหนด โดยมี
ค่าสารมลพิษไม่เกินเกณฑ์ค่าควบคุมที่กฎหมายกาหนด
3) กาหนดให้ ปีก่อนปีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นปีฐาน โดยคานวณสัดส่วนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการแล้ว 1 ปี และ
คานวณที่ปริมาณการผลิตในปีซึ่งเป็นปีฐาน
4) กาหนดให้ 1 ปี หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จเป็นปีที่ประเมินผล
สกท.
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2. แผนกำรดำเนินงำน (โปรดระบุแยกแต่ละกรณี โดยใช้เอกสำรแนบ)
2.1 รำยละเอียดแผนกำรดำเนินงำน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
- รายละเอียดการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยูเ่ ดิม พร้อมแผนภูมิแสดงการปรับปรุงเครื่องจักร
- หลักฐานประกอบการพิสูจน์ข้อมูลตัวชี้วัดในปีฐานส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต่อหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กรณีดาเนินการด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องให้ข้อมูลสนับสนุนว่า ที่ผ่านมา ผู้ขอฯ ดาเนินการถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยราชการกาหนด
- แหล่งที่มาของเทคโนโลยี (เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผู้ออกแบบ เป็นต้น)
- รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (เฉพาะเครื่องจักรใหม่) โดยระบุจานวนและมูลค่าของแต่ละรายการ
- ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
(กรณีโครงกำรติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ ำจำกแสงอำทิตย์ โปรดสรุปข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตำมเอกสำรเพิม่ เติม หน้ำ 4/6 ถึง
หน้ำ 6/6)
2.2 รำยละเอียดกำรลงทุนเฉพำะส่วนที่ทำกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตตำมแผนกำรดำเนินงำนทีเ่ สนอในข้อ 2.1
ที่สอดคล้องกับคาชี้แจงสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2561 (หน่วย: ล้านบาท)
ปี .................

ปี ………………..

ปี ............................

1. ค่าก่อสร้าง

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

2. ค่าเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์

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

3. ค่าติดตั้งเครื่องจักร

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

4. ค่าทดลองเครื่อง

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

รวมเงินลงทุน

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการทีด่ ีที่สุดในความเห็นของข้าพเจ้า
ลงชื่อ ………………………..……………..
( …………………………………….)
วันที่ ……………………..………….………
หมำยเหตุ ต้องลงชื่อผูกพันและประทับตราสาคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย
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เอกสำรเพิ่ มเติ มกรณี โครงกำรติ ดตัง้ ระบบผลิ ตไฟฟ้ ำจำกแสงอำทิ ตย์
เพื่อขอรับส่งเสริมตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิและประโยชน์ตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ 9/2560
1. ผู้ขอรับกำรส่งเสริ ม
บริษทั ..................................................... ตำมคำขอรับกำรส่งเสริมเลขที่ ..................... ลงวันที่ ....................
2. รำยละเอียดระบบผลิ ตไฟฟ้ ำจำกแสงอำทิ ตย์
2.1 รำยกำรอุปกรณ์ หลัก
รำยกำรอุปกรณ์ หลัก
รำยละเอียดอุปกรณ์ ที่จะติ ดตัง้
1) เซลล์แสงอำทิ ตย์
ชนิด  Monocrystalline Polycrystalline Multicrystalline
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ) ……................. รุน่ ………............................
ผูผ้ ลิต …………........................ ประเทศ …............................…............
ขนำด …………...... วัตต์ต่อแผง รวมจำนวน …...........………… แผง
ปริมำณไฟฟ้ ำทีผ่ ลิตได้ ประมำณ ……………........ เมกะวัตต์
(กรณี ตัง้ แต่ 1 เมกะวัตต์ ขึน้ ไป จะต้องจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรศึกษำมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
และควำมปลอดภัย (ESA))

2) เครื่องแปลงไฟ (Inverter)
3) ระบบกักเก็บพลังงำน
(Energy Storage System)

สถำนทีต่ ดิ ตัง้  บนหลังคำ
 โรงงำน
อำคำร ................................
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ) …………………................................
ใช้พน้ื ทีป่ ระมำณ ……........………. ตำรำงเมตร
รุน่ ………........................................… จำนวน ............................ เครือ่ ง
ผูผ้ ลิต ……………….....…........... ประเทศ ….....................................….
รุน่ ……….......................................… จำนวน ............................ เครือ่ ง
ผูผ้ ลิต ……………….....…........... ประเทศ ….....................................….

4) อื่นๆ (โปรดระบุ)
รุน่ ……….......................................… จำนวน ............................ เครือ่ ง
…………………............................. ผูผ้ ลิต ……………….....…........... ประเทศ ….....................................….
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2.2 รำยละเอียดกำรออกแบบและติ ดตัง้
1) ผูด้ ำเนินกำรออกแบบ จำหน่ำย และติดตัง้ ............................................................................................
2) รำยละเอียดกำรลงทุน
รำยกำร
มูลค่ำ (ล้ำนบำท)
ค่ำก่อสร้ำง

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

ค่ำติดตัง้

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

.....................
ค่ำเครือ่ งจักรและอุปกรณ์อน่ื ๆ
.....................
- แผงเซลล์อำทิตย์
- เครือ่ งแปลงไฟ (Inverter)
.....................
- ระบบกักเก็บพลังงำน (Energy Storage System)
.....................
.....................
- อืน่ ๆ
.....................
ค่ำทดลองเครือ่ ง
รวมเงิ นลงทุน
.....................
3) แผนกำรดำเนินงำน
3.1) แผนกำรติดตัง้ ระบบ
เดือนและปี ที่ จะดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นงำนติ ดตัง้ ระบบ
เดือน
ปี
กำรสำรวจสถำนทีต่ ดิ ตัง้ /ออกแบบ
......................... .........................
กำรจัดซือ้ /จัดหำ
......................... .........................
กำรติดตัง้
......................... .........................
กำรทดลองเครือ่ งจักร
......................... .........................
รวมระยะเวลำทัง้ สิ้ น ...................... เดือน
3.2) แผนกำรจัดทำรำยงำนเกีย่ วกับกำรศึกษำมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภำพ
สิง่ แวดล้อม
และควำมปลอดภัย (ESA) (เฉพำะกรณีปริมำณไฟฟ้ ำทีผ่ ลิตได้ ตัง้ แต่ 1 เมกะวัตต์ ขึน้ ไป)
เดือนและปี ที่ จะดำเนิ นกำร
ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นงำนติ ดตัง้ ระบบ
เดือน
ปี
กำรศึกษำและจัดจ้ำงบริษทั ทีป่ รึกษำ
......................... .........................
กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลสภำพแวดล้อม
......................... .........................
ปั จจุบนั
กำรประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
กำรกำหนดมำตรกำรป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ ......................... .........................
ต่อคุณภำพสิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภัย
กำรทดลองเครือ่ งจักร
......................... .........................
รวมระยะเวลำทัง้ สิ้ น ...................... เดือน
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3. ตัวชี้วดั ผลด้ำนกำรนำพลังงำนทดแทนมำใช้ในกิ จกำร (กำรติ ดตัง้ ระบบผลิ ตไฟฟ้ ำจำกแสงอำทิ ตย์)
กำรใช้พลังงำนต่อปี
ปี ฐำน
เมื่อสิ้ นสุดโครงกำร
(ปี .................)
(ปี ...............)
1. พลังงำนทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม
............................ kWh ............................ kWh
- พลังงำนไฟฟ้ ำ
....................... ล้ำนบำท ....................... ล้ำนบำท
- มูลค่ำไฟฟ้ ำทีใ่ ช้
2. พลังงำนทดแทนชนิดทีก่ ำหนด เพือ่ นำมำใช้
ทดแทนพลังงำนทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม
............................ kWh ............................ kWh
- พลังงำนแสงอำทิตย์
....................... ล้ำนบำท
...................... ล้ำนบำท
- มูลค่ำไฟฟ้ ำทีผ่ ลิตได้
สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ ำจำกพลังงำนทดแทน ร้อยละ .............................ของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ ำในปี ฐำน
4. รำยละเอียดกำรคำนวณ
4.1 ปริมำณไฟฟ้ ำทีผ่ ลิตได้ หลังจำกติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ ำจำกแสงอำทิตย์
ข้อมูล
กำรผลิ ตไฟฟ้ ำ
ขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ............. วัตต์/แผง/ชั่วโมง (A)
กำรผลิตไฟฟ้ำรวมต่อชั่วโมง
(A) X (B) = (ก) ........................ กิโลวัตต์/ชั่วโมง
จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ตดิ ตั้ง ........................ แผง (B)
จำนวนเวลำทีผ่ ลิตไฟฟ้ ำได้ต่อวัน ........................ ชัวโมง
่ (C) ปริมำณผลิตไฟฟ้ำต่อปี
(ก) X (C) X (D) = (ข) ........................ kWh/ปี
จำนวนวันทำงำนต่อปี ตำมโครงกำรทีด่ ำเนินกำรอยูเ่ ดิมทีย่ น่ื
ขอรับกำรส่งเสริม ....................... วัน (D)
4.2 มูลค่ำไฟฟ้ ำทีผ่ ลิตได้ หลังจำกติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ ำจำกแสงอำทิตย์
ข้อมูล
กำรผลิ ตไฟฟ้ ำ
ปริมาณผลิตไฟฟ้าต่อปี (ข) ........................ kWh/ปี
มูลค่ำไฟฟ้ำต่อปี
(ข) X (ค) = (ง) ........................ kWh/ปี
ค่ำไฟฟ้ ำ (ค)
........................ บาท/kWh
5. แผนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำที่ ผลิ ตได้
ผู้ใช้งำน

สัดส่วนกำรใช้งำน
(ร้อยละของปริ มำณไฟฟ้ ำที่
ผลิ ตได้)

 1. ใช้เอง

 ใช้ในโครงกำรทีข่ อรับสิทธิและประโยชน์
 ใช้ในโครงกำรอืน่ (ได้รบั /ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมก็ได้)
 2. จำหน่ำย  กำรไฟฟ้ ำนครหลวง  กำรไฟฟ้ ำส่วนภูมภิ ำค
 ผูใ้ ช้อน่ื (โปรดระบุ) .................................................
.......................................................................................
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