ส่วนที่ 1
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6
MEA ENERGY AWARDS

เลขที่รับ
วันที่และเวลารับ
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ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน..........................................................................ตาแหน่ง.........................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.....................................................โทรศัพท์สานักงาน.......................................................โทรสาร........................................................
E-mail.........................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้รับทราบและยอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ โดยมีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร โดยมีมาตรการทีข่ อรับการสนับสนุนดังนี้
ลาดับ

ชื่อมาตรการ

รหัส
มาตรการ

เงินลงทุน
(บาท)

พลังงานที่คาดว่า
จะได้รับ (kWh/ปี)

จานวนเงินทีข่ อรับ
การสนับสนุน (บาท)

1
2
3
4
5
6
รวม
หมายเหตุ : อาคารสามารถเพิ่มตารางได้

ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

หน้าที่ 1

และขอนาส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

☐ ข้อมูลทางเทคนิคของมาตรการ (ส่วนที่ 2)
☐ ไฟล์รายการคานวณ (Excel)
☐ เอกสารประกอบอืน่ ๆ
ในกรณีที่อาคารมีความประสงค์จะยื่นขอรับการสนับสนุนในมาตรการเปลี่ยนปั๊มน้าประสิทธิภาพสูง (PMP) หรือมาตรการ
เปลี่ยนพัดลมประสิทธิภาพสูง (FAN) จะต้องแนบสาเนาใบเสนอราคาเบื้องต้นจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย สาหรับมาตรการอื่นๆ ให้แนบ
ใบเสนอราคา หรือเอกสารแสดงยี่ห้อ ราคา และรุ่น แสดงข้อมูลประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์มาด้วยได้ (ถ้ามี)
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า
1) ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนนี้เป็นจริงทุกประการ
2) สิทธิ์ในการอ้างอิงผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการดาเนินมาตรการ
เป็นสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ กฟน.สามารถนาผลประหยัดดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
3) ข้าพเจ้ายินดีอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากโครงการฯ เข้าตรวจสอบการติดตั้งและตรวจวัด
ผลประหยัดพลังงานในแต่ละมาตรการทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง
4) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ของ โครงการ
ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุกประการ

ลงชื่อ _______________________________(ผู้มีอานาจลงนาม)
ประทับตรา
(ถ้ามี)

(____________________________)
ตาแหน่ง ______________________________
วันที่

______________________________

หมายเหตุ:
ผู้มีอานาจลงนาม ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรืออาคาร ซึ่งสามารถรับรองเอกสารและปฎิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนของโครงการฯได้
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

หน้าที่ 2

ส่วนที่ 2
(สาเนาเพิ่มเติมได้ หากมีหลายมาตรการ)

ข้อมูลทางเทคนิคของมาตรการ
ชื่อ (นิติบุคคล)
ลาดับที่ - ชื่อมาตรการที่เสนอ
รายละเอียดของมาตรการ
1.สิ่งที่ดาเนินการ

2.อุปกรณ์เดิม
(ระบุจานวนและขนาด ประสิทธิภาพ รูปภาพ)

3.อุปกรณ์ที่จะนามาทดแทน
(ระบุจานวนและขนาด ประสิทธิภาพ)

พลังงาน
ปริมาณ

หน่วย

ราคา
(บาท/หน่วย)

ผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน
จานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน

ข้อมูล
ค่า

หน่วย
บาท/ปี
บาท
ปี
บาท

โปรดกรอกรายละเอียดในรายการคานวณ
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

หน้าที่ 3

ส่วนที่ 2
หัวข้อ
มาตรการตามที่โครงการสนับสนุน
การคานวณผลประหยัด
เงินสนับสนุนการลงทุน
แผนการดาเนินงาน
ตรวจสอบโดย

วันที่เริ่มดาเนินการ :
รายละเอียด

สาหรับเจ้าหน้าที่
ผลการตรวจสอบ
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

วันที่

แผนการดาเนินงาน
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ :
ระยะเวลา
เดือน
เริ่มต้น สิ้นสุด
(เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หมายเหตุ: (ถ้ามี)

ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

หน้าที่ 4

ส่วนที่ 2
(สาเนาเพิ่มเติมได้ หากมีหลายมาตรการ)

ข้อมูลทางเทคนิคของมาตรการ
ชื่อ (นิติบุคคล)
ลาดับที่ - ชื่อมาตรการที่เสนอ
รายละเอียดของมาตรการ
1.สิ่งที่ดาเนินการ

2.อุปกรณ์เดิม
(ระบุจานวนและขนาด ประสิทธิภาพ รูปภาพ)

3.อุปกรณ์ที่จะนามาทดแทน
(ระบุจานวนและขนาด ประสิทธิภาพ)

พลังงาน
ปริมาณ

หน่วย

ผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน
จานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

ราคา
(บาท/หน่วย)

ข้อมูล
ค่า

หน่วย
บาท/ปี
บาท
ปี
บาท

หน้าที่ 5

ส่วนที่ 2

หัวข้อ
มาตรการตามที่โครงการสนับสนุน
การคานวณผลประหยัด
เงินสนับสนุนการลงทุน
แผนการดาเนินงาน
ตรวจสอบโดย

วันที่เริ่มดาเนินการ :
รายละเอียด

โปรดกรอกรายละเอียดในรายการคานวณ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ผลการตรวจสอบ
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

วันที่
แผนการดาเนินงาน
วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ :
ระยะเวลา
เดือน
เริ่มต้น สิ้นสุด
(เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

หมายเหตุ: (ถ้ามี)

ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

หน้าที่ 6

