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ค าน า 
 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2555 ให้มีมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ               

และในขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการประหยัดพลังงาน ในการนี้เพ่ือให้มาตรการ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายสนับสนุนให้อาคารภาครัฐเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสว่างเป็นหลอดผอมประหยัดไฟ (T5) ในระยะแรก 3.5 ล้านหลอด และจะด าเนินการในระยะที่ 2           
อีก 1.7 ล้านหลอด ส าหรับการด าเนินการในภาคเอกชน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้         
การสนับสนุนงบประมาณแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือด าเนิน “โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทย  
ลดใช้พลังงาน” 

จากมาตรการดังกล่าวข้างต้น กฟภ.  ได้ ตระหนักถึ งปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ              
สถานประกอบการ SMEs ซึ่งมีการแข่งขันและมีต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น
สถานประกอบการ SMEs จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันตลอดจนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งการลดใช้พลังงานเป็นอีกแนวทางหนึ่ง  
ซึ่งสามารถช่วยให้ภาคการผลิต การให้บริการ ค้าส่ง หรือค้าปลีก สามารถลดต้นทุนได้ ซึ่งมาตรการที่ด าเนินการ
ได้ง่าย รวดเร็ว และใช้ได้ผลกับทุกสถานประกอบการ SMEs คือการเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน 
อย่างไรก็ดีการใช้หลอดประหยัดพลังงานนั้น สถานประกอบการ SMEs จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ         
ในเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และความพร้อมในด้านการลงทุนส าหรับเปลี่ยนหลอดไฟเดิมเป็น      
หลอดประหยัดพลังงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้กลไก บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เข้ามาช่วยสนับสนุน
การด าเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านการลงทุน เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความพร้อมให้กับ
สถานประกอบการ SMEs ในการเปลี่ยนหลอดเดิมเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน โดย ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)    
จึงมีแนวความคิดที่จะด าเนิน “โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” เพ่ือช่วยเหลือและ
สนับสนุนสถานประกอบการ SMEs ในการเปลี่ยนหลอดเดิมเป็นหลอดประหยัดพลังงานใน               
สถานประกอบการ SMEs เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของสถานประกอบการ SMES ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอีกทางหนึ่ง โดยมอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ท าหน้าที่บริหารโครงการ 
ร่วมกับบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  

ในการนี้ กฟภ. จึงได้จัดท าเอกสารเชิญชวนเข้าร่วม “โครงการ SMEs ประหยัดไฟช่วยไทยลดใช้พลังงาน” 
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเชิญชวนให้สถานประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานและ   
มีความพร้อมในการลงทุน ยื่นใบสมัครเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนในการเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงาน
ดังกล่าว โดยก าหนดอัตราเงินสนับสนุนคงท่ีที่ 2 บาทต่อ 1 หน่วย (kWh) ที่ประหยัดได้ในระบบแสงสว่าง 
(สนับสนุนครั้งเดียว 1 ปี) 
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ทั้งนี้ กฟภ. จะใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสนับสนุนที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนฉบับนี้ เพ่ือ  
ท าการคัดเลือกผู้สมัครและพิจารณาจ านวนเงินสนับสนุนที่จะจ่ายให้แก่ “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” ทั้งนี้ ผู้ที่มี
ความสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ที่ www.pea1save2baht.com 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pea1save2baht.com/
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บทที่ 1 : ค าจ ากัดความ 
 
ค าจ ากัดความ 
 

ค า / ค าย่อ หมายถึง 

คณะท างาน : คณะท างานโครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 

สนพ. : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

กฟภ.  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

PEA ENCOM : บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ให้บริการด้านหลอดประหยัดพลังงาน 

ESCO : บริษัทจัดการพลังงาน ผู้ให้บริการด้านหลอดประหยัดพลังงาน 

MOU : บันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้ยื่นใบสมัคร : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

ผู้ขอรับเงินสนับสนุน : ผู้ยื่นใบสมัครที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนขั้นต้น 
และจัดท าสัญญาการให้บริการหลอดประหยัดพลังงานกับ PEA ENCOM หรือ ESCO 

ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน : ผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุน 

ผู้ที่มีอ านาจลงนาม : ผู้มีอ านาจลงนามของผู้ยื่นใบสมัครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณอั์กษร 
จากผู้มีอ านาจลงนามในการท าข้อตกลงหรือสัญญาผูกพัน 

ผู้แทน กฟภ. : ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กฟภ. ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน กฟภ. 

การตรวจวัดและพิสูจน์ : การตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อพิสูจน์ปริมาณพลังงานที่หลอดแสงสว่างใช้
ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงาน 

รายงานสรุปผลประหยัด
ของบริษัท PEA ENCOM 
/ ESCO 

: รายงานสรุปปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้โดยหลอดแสงสว่างก่อนและหลังการเปลี่ยน
ใช้หลอดประหยัดพลังงาน  

ปริมาณพลังไฟฟ้า : ปริมาณพลังไฟฟ้าที่หลอดและอุปกรณ์ประกอบหลอดใช้รวมกัน  
(หน่วย:วัตต์) 

ปริมาณพลังงานไฟฟ้า : ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่หลอดและอุปกรณ์ประกอบหลอดใช้รวมกัน  
(หน่วย:กิโลวัตต-์ชั่วโมง) 
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บทที่ 2 : ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการแสดงได้ดังรูปที่  2.1 ซึ่งประมาณระยะเวลาไว้ทั้งสิ้นตลอด

กระบวนการ 157 วัน พอสรุปได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากสถานประกอบการ SMEs หรือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (PEA ENCOM) หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) กรอกใบสมัครและจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล์ หรือ ยื่นเอกสารโดยตรงที่ กฟภ. ในพ้ืนที่  เมื่อ กฟภ. ได้รับ
เอกสารเรียบร้อยแล้ว จะท าการตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่  พร้อมตรวจสอบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสนับสนุนขั้นต้นว่าเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์จะร้องขอ
กลับไปยังสถานประกอบการ SMEs หรือ PEA ENCOM หรือ ESCO เพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติม หากไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข กฟภ. จะแจ้งไปยังสถานประกอบการ SMEs พร้อมชี้แจงเหตุผลและ          
หยุดการด าเนินการ ขั้นตอนที่ 1 นี้จะใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 7 วัน ไม่นับรวมระยะเวลา               
ที่สถานประกอบการ SMEs ต้องจัดท าเอกสารเพ่ิมเติม 

ในกรณีที ่ใบสม ัครม ีเอกสารครบถ้วนและผ ่าน เกณฑ์ กฟภ .  จะแจ ้งผล         
การพิจารณาขั้นต้นให้สถานประกอบการ SMEs ทราบและจะส่งเอกสารพร้อมใบแจ้งผลการทดสอบ
และข้อคิดเห็นไปยังบริษัท PEA ENCOM หรือ ESCO ตามที่สถานประกอบการ SMEs ได้แจ้งยืนยันในใบสมัคร 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อ PEA ENCOM / ESCO ได้รับเอกสารพร้อมใบแจ้งผลการตรวจสอบและ
ข้อคิดเห็นจาก กฟภ. แล้ว PEA ENCOM / ESCO จะจัดเตรียมข้อเสนอการให้บริการหลอดประหยัด
พลังงานและน าเสนอให้สถานประกอบการ SMEs เพ่ือพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว หากสถานประกอบการ 
SMEs เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว PEA ENCOM / ESCO จะจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงในการติดตั้ง  
หลอดประหยัดพลังงาน ร่วมกับสถานประกอบการ SMEs ในกรณีที่สถานประกอบการ SMEs ไม่เห็นชอบ
กับข้อเสนอดังกล่าว กฟภ. จะพิจารณา ESCO รายใหม่ หรือหยุดด าเนินการ 

เมื่อสถานประกอบการ SMEs พิจารณาและเห็นชอบในสัญญาหรือข้อตกลง         
ในการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานจาก PEA ENCOM / ESCO แล้ว ก็จะนัดหมายเพ่ือลงนามในสัญญา
หรือข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการ SMEs และ PEA ENCOM / ESCO หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย      
ก็จะหยุดการด าเนินการ จากนั้น PEA ENCOM / ESCO จะแจ้งผลการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้ กฟภ. 
ทราบ เพ่ือให้ กฟภ. จัดท าบันทึกข้อตกลง การรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(Memorandum of Understanding: MOU) และลงนามระหว่าง กฟภ. และ สถานประกอบการ SMEs รวมทั้ง
แจ้งผลการด าเนินงานให้คณะท างานทราบ ขั้นตอนที่ 2 นี้จะใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 30 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อสถานประกอบการ SMEs ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ กฟภ. แล้ว กฟภ. 
จะแจ้งให้ PEA ENCOM / ESCO ที่ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลงกับสถานประกอบการ SMEs ติดตั้ง        
หลอดประหยัดพลังงาน ตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฯ และ
ค านวณผลประหยัดพลังงาน รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลประหยัดที่เกิดขึ้น แล้วจัดส่งให้ กฟภ. เพ่ือรับรอง
และสุ่มตรวจวัดโดยเมื่อสถานประกอบการ SMEs เปลี่ยนหลอดไฟครบ 80% ของจ านวนหลอด         
ที ่ต ้องการติดตั ้ง ผู ้ขอร ับเง ินสนับสนุนต้องแจ ้ง กฟภ. เพื ่อสุ ่มตรวจวัดผลประหยัดส าหรับ ใช้ใน           
การเปรียบเทียบผลและวิเคราะห์ประกอบกับรายงานสรุปผลการประหยัด ที่  PEA ENCOM / ESCO  ได้จัดท า 
ขั้นตอนที่ 3 นี้จะใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 90 วัน 



หน้า 7 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)                                  ส านักงานบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อ กฟภ. รับรองรายงานผลประหยัดจาก PEA ENCOM / ESCO แล้ว กฟภ. 
จะแจ้งให้คณะท างานพิจารณาให้ความเห็นเงินสนับสนุน และแจ้งผลการพิจารณาให้ กฟภ. เพ่ือด าเนินการ 
กฟภ. จะพิจารณาเอกสารทั้งหมด หาก กฟภ. ไม่อนุมัติในครั้งแรก จะแจ้งให้ PEA ENCOM / ESCO 
ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขเอกสาร และจัดส่งให้ กฟภ. พิจารณาอีกครั้ง หากผลการพิจารณาไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก กฟภ. เป็นครั้งที่สอง จะหยุดด าเนินการหรือยกเลิกสัญญา  

ในกรณีที่ กฟภ. พิจารณาและเห็นชอบเอกสารทั้งหมดแล้ว ให้สถานประกอบการ 
SMEs จัดเตรียมเอกสารส าหรับเบิกจ่ายเงินสนับสนุน และ PEA ENCOM / ESCO สนับสนุนข้อมูลอ่ืนๆ      
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อ กฟภ. รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนครบถ้วนแล้ว กฟภ. จะจัดท าเอกสารส าหรับ
การเบิกจ่าย ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการของ กฟภ. ในขั้นตอนที่ 4 นี้ จะใช้เวลาในการด าเนินการ
ประมาณ 30 วัน 
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บทที่ 3 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุน 
 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 
3.1.1 ขั้นตอนยื่นใบสมัคร 

1) ผู้ยื่นใบสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจาก website : www.pea1save2baht.com หรือติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ที่ กฟภ. (ติดต่อผู้ประสานงานของ กฟภ. ส านักงานใหญ่ หรือ การไฟฟ้าจังหวัดต่างๆ ) 

2) ผู้ยื่นใบสมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมให้ผู้มีอ านาจฯ หรือผู้รับมอบอ านาจฯ 
ลงนามในใบสมัคร 

3) ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้วได้ที่  
- ส านักงานการไฟฟ้าจังหวัดหรือสาขาที่รับผิดชอบดูแลสถานประกอบการ (SMEs) นั้นๆ  
- กฟภ. ส านักงานใหญ่ 
- E-mail : pea1save2baht@hotmail.com 

3.1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบใบสมัคร 
 หลังจาก กฟภ. (ส านักงานใหญ่) ได้รับใบสมัครจากผู้ยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว 

กฟภ.  จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของใบสมัคร และแจ้งผลการพิจารณาขั้นต้นให้ผู้ยื่น      
ใบสมัครทราบผลการพิจารณารวมทั้งจัดส่งเอกสารพร้อมใบแจ้งผลการตรวจสอบและข้อคิดเห็นไป
ยังบริษัท PEA ENCOM หรือ ESCO ตามที่สถานประกอบการ SMEs ได้แจ้งยืนยันในใบสมัคร 

3.1.3 ขั้นตอนการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินสนับสนุน 
1) บริษัท PEA ENCOM หรือ ESCO ที่ SMEs ได้แจ้งยืนยันในใบสมัคร ยื่นข้อเสนอ       

การให้บริการหลอดประหยัดพลังงานและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน
กับสถานประกอบการ SMEs 

2) สถานประกอบการ SMEs แจ้งผลการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงติดตั้งหลอดประหยัด
พลังงานระหว่างสถานประกอบการ SMEs กับ บริษัท PEA ENCOM หรือ ESCO ให้ กฟภ. ทราบเพ่ือ
ด าเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินสนับสนุนฯ ระหว่างสถานประกอบการ SMEs 
กับ กฟภ. ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ กฟภ. ก าหนด  

3) เอกสารประกอบการท า MOU การรับเงินสนับสนุนประกอบด้วย 
3.1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื ่นๆ ที ่ทางราชการออกให้  ซึ ่งย ังไม่

หมดอายุของเจ้าของกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเจ้าของเอกสารดังกล่าวได้ลงนามรับรอง   
ความถูกต้องแล้ว 

3.2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัด ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่
วันที่หน่วยงานดังกล่าวได้ออกหนังสือรับรองนั้น หรือหลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่
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ยังไม่หมดอายุ หลักฐานอื่นใดที่แสดงการเป็น SMEs ที่ทางราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของ
เจ้าของกิจการและเอกสารตาม 3.1) ของผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน SMEs ตามกฎหมายทุกคน โดย
เจ้าของเอกสารดังกล่าวได้ลงนามและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) รับรองความถูกต้องแล้ว 

3.3) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) (ถ้ามี) 
3.4) คุณสมบัติ (Specification) ของหลอดประหยัดพลังงานที่จะน ามาติดตั้งทดแทน 

(ถ้ามี) 
3.5) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง  
3.6) หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาลงนามใน MOU แทนเจ้าของกิจการ พร้อมส าเนาบัตร

ประชาชนหรือบัตรอ่ืนๆ ที่ทางราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอ านาจโดยเจ้าของเอกสาร
ดังกล่าวได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วทุกคน (ถ้ามี) 

4) บริษัท PEA ENCOM / ESCO น าเสนอหลอดประหยัดพลังงานและท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงเพ่ือด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานกับ SMEs 

หลังจากลงนามใน MOU การรับเงินสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ทั ้งสองฝ่ายแล้ว 
สถานะของผู้ยื่นใบสมัครจะเปลี่ยนเป็นผู้ขอรับเงินสนับสนุน 

การเปลี่ยนสถานะเป็น “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” ไม่ใช่การอนุมัติเงินสนับสนุน หรือ         
กันวงเงินสนับสนุน ให้แก่ “ผู ้ขอรับเง ินสนับสนุน” การอนุมัติให้เง ินสนับสนุนจะด าเนินการ            
เมื่อ “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” ด าเนินโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามขั้นตอนด าเนินโครงการ ในบทที่ 2 เท่านั้น 

3.1.4  ขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง ติดตั้งอุปกรณ์  
 หลังได้รับ MOU การรับเงินสนับสนุนที่สมบูรณ์แล้ว ผู้ขอรับเงินสนับสนุนสามารถแจ้ง

บริษัท PEA ENCOM / ESCO เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และติดตั้งอุปกรณ์ได้ โดยเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบก ากับภาษี ต้องลงวันที่หลังจากลงนาม MOU    
การรับเงินสนับสนุนแล้ว 

3.1.5 ขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประหยัด 
1) เมื่อสถานประกอบการเปลี่ยนหลอดไฟครบ 80% ของจ านวนหลอดที่ต้องการติดตั้ง ผู้ขอรับ

เงินสนับสนุนต้องแจ้ง กฟภ. เพื่อสุ่มตรวจวัดผลประหยัด  
2) กฟภ. จะสุ่มตรวจผู้ขอรับเงินสนับสนุน (SMEs) เพ่ือตรวจวัดค่าพลังงาน  

3.1.6 ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุน 
1) ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจัดส่งรายงานสรุปผลประหยัดที่จัดท าโดย บริษัท PEA ENCOM / ESCO 
2) กฟภ. ตรวจสอบผลประหยัดจากรายงานในข้อ 1) โดยจะสุ่มตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงาน

ตามวิธีการใน บทที่ 4 
3) กฟภ. แจ้งผลการพิจารณาเงินสนับสนุนให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนทราบ 
4) ผู้ขอรับเงินสนับสนุนส่งหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุนจากโครงการฯ มาท่ี กฟภ. 
5) กฟภ. ท าเรื่องขอเบิกเงินสนับสนุนจาก สนพ. 
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แผนภาพขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัคร  
(ลงนามโดยผู้มีอ านาจหรือผู้แทนและกรอกข้อมลูครบถ้วน) 

1. ส าเนาบตัรประชาชนเจ้าของกิจการ 
2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหรือส าเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(ออกไม่เกิน 6 เดือน) 
3. หนังสือมอบอ านาจให้บคุคลอื่นลงนามผูกพัน พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
4. ส าเนาการส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด หรือส าเนางบการเงิน

ล่าสุด 
5. คุณสมบัติของหลอดประหยัดพลังงานท่ีจะน ามาทดแทน  
6. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20)   
7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ SMEs 

 

ผู้สมคัรแจ้งให้ กฟภ. เข้าสุ่มตรวจสอบวิเคราะห์ผลประหยดั 
(แจ้งเมื่อติดตั้งหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว 80%) 

1.ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี การซื้อหลอดของผู้ขอรับเงินสนับสนนุ 
   (ลงวันท่ีหลังจากลงนาม MOU แล้ว) 
2. รายงานสรุปผลการประหยดัพลังงานของผู้รับเงินสนับสนุน 
3. ใบยืนยันการเข้าตรวจวัดจาก กฟภ. (เฉพาะกรณีสถานประกอบการ 

SMEs ที่ได้รับการสุม่ตรวจ) 
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3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุน 

 
3.2.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ยื่นใบสมัคร (SMEs) 
- สถานประกอบการตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย 
- เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีประกอบกิจการผลิต กิจการค้าปลีก กิจการค้าส่งและ

กิจการบริการ 
- มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือ มีมูลค่าสินค้าทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท  

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการจ าแนกกิจการของ SMEs ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม คือ  

  1) มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร  
  2) จ านวนการจ้างงาน 
 การจ าแนกประเภทของ SMEs โดยใช้มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร สามารถจ าแนกได้

ดังนี้  
1) การผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 50 ล้านบาท 
2) การบริการ : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 50 ล้านบาท 
3) การค้า 
    3.1) ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 100 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 50 ล้านบาท 
    3.2) ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 60 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 30 ล้านบาท 

 การจ าแนกประเภทของ SMEs โดยใช้เกณฑ์จากจ านวนการจ้างงาน สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
 1) การผลิต : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  200 คน วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 50 คน 
 2) การบริการ : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  200 คน วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 50 คน 
 3) การค้า 

 3.1) ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  50 คน วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 25 คน 
 3.2) ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  30 คน วิสาหกิจขนาดย่อมไม่เกิน 15 คน 

ในกรณีที่จ านวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจ านวนการจ้างงานลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง  
แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

3.2.2 ความหมายของแต่ละกิจการ 
ส าหรับความหมายของแต่ละกิจการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า 

กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก มีดังนี้ 
1) กิจการผลิตสินค้า หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการ

อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่ค านึงว่างานนั้นท าโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ 
ทั้ งนี้กิจการผลิตสินค้าในที่นี้ รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็น              
การอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนด้วย 
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2) กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง  การขนส่ง 
การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่ม
ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล 
บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และ การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยว 

3) กิจการค้าส่งและค้าปลีก  หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่การค้าส่ง หมายถึง 
การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้
ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง ส่วนการค้าปลีก หมายถึง การขาย  โดยไม่มีการ
เปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพ่ือการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะ
ส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย  สถานี
บริการน้ ามัน และสหกรณ์ผู้บริโภค 

หมายเหตุ : ข้อมูลอ้างอิง กฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 93 ก หน้า 17 วันที่ 20 กันยายน 2545) 

3.2.3 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของหลอดประหยัดพลังงาน 
- เป็นหลอดประหยัดพลังงานที่น ามาใช้เพื่อทดแทนหลอดเดิม 

- หลอดประหยัดพลังงานที่น ามาใช้ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1955 - (2551) 
(บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ)” 

- จ านวนหลอดประหยัดพลังงานที่จะเปลี่ยนไม่ก าหนดจ านวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ระหว่างผู้ให้บริการหลอดประหยัดพลังงาน (บริษัท PEA ENCOM / ESCO) กับสถานประกอบการ SMEs  

- พลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมของหลอดประหยัดพลังงานและอุปกรณ์ประกอบหลอดจะต้อง     
เป็นไปตามที่ กฟภ. ก าหนด หรือสามารถประหยัดพลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 50% ของพลังไฟฟ้าที่ใช้รวมของ
หลอดและอุปกรณ์ประกอบหลอดที่จะน าไปทดแทน 

หลอดเดิม หลอดประหยัดพลังงานที่น ามาทดแทน 
ประเภท ขนาด (W) ประเภท ขนาด (W) 

ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 36 LED ไม่เกิน 20 
ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 18 LED ไม่เกิน 10 

ฮาโลเจน MR16 50 LED ไม่เกิน 10 
ฮาโลเจน MR16 35 LED ไม่เกิน 10 

High intensity discharge (HID) 400 LED ไม่เกิน 200 
High intensity discharge (HID) 250 LED ไม่เกิน 110 

- หลอดประหยัดพลังงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนผลการประหยัด
พลังงานจากภาครัฐ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ผู้ยื่น       
ใบสมัครต้องได้รับการพิจารณา ใบสมัครขั้นต้น จาก กฟภ. และลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงิน
สนับสนุน ทั้ง 2 ฝ่าย จึงจะสามารถเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้ยื่นใบสมัคร” เป็น “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” 
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3.2.4 การก าหนดวันและช่ัวโมงการท างานของแต่ละสถานประกอบการ SMEs 

ล าดับ ประเภทกิจการ ชม.ท างานต่อวัน จ านวนวันท างานต่อปี 
1 การผลิต ตามท่ี SMEs ระบใุนใบสมัคร 330 
2 ค้าปลีก ตามท่ี SMEs ระบใุนใบสมัคร 300 
3 ค้าส่ง ตามท่ี SMEs ระบใุนใบสมัคร 300 
4 ให้บริการ ตามท่ี SMEs ระบใุนใบสมัคร 330 

 

3.3 การให้เงินสนับสนุน 

  
3.3.1 จ านวนเงินสนับสนุนส าหรับพลังงานที่ประหยัดได้ คิดที่อัตราคงที่ 2 บาทต่อ 1 หน่วย (kWh)        

ในระยะเวลา 1 ปี  
3.3.2 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ จะต้องไม่น้อยกว่า 50% 
3.3.3 ในกรณีที่จ านวนหลอดประหยัดพลังงานที่ติดตั้งจริงน้อยกว่า 80% ของจ านวนหลอดที่ระบุไว้ใน    

ใบสมัครจะถือว่า “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” ผิดข้อตกลง กฟภ. จะด าเนินการยกเลิกข้อตกลงและขอสงวนสิทธิ์     
ไม่จ่ายเงินสนับสนุนใดๆ ทั้งสิ้น 

3.3.4 ในกรณีที่จ านวนหลอดประหยัดพลังงานที่ติดตั้งจริงมากกว่าจ านวนหลอดที่ระบุไว้ในใบสมัคร           
กฟภ. จะคิดผลประหยัดให้ตามจ านวนหลอดที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น 

3.3.5 “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” โดยบริษัท PEA ENCOM / ESCO ต้องส่งรายงานสรุปผลการประหยัด
และเอกสารประกอบครบถ้วนตามที่ก าหนด กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ใน  
การพิจารณาและขอปฏิเสธรายงานที่มีข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้  กฟภ. 
จะพิจารณารายงานก็ต่อเมื่อมีเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น  

  

3.4 ข้อสงวนสิทธิ์ 

3.4.1 กฟภ. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนหรือแบบสัญญาขอรับ
การสนับสนุนตามความเห็นของ กฟภ. (ถ้ามี) ทั้งนี้และทั้งนั้น การแก้ไข เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
การสนับสนุนดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังกับ “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” ที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว 

3.4.2 กฟภ. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลง ในกรณีที่จัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ “ผู้ที่ได้รับเงิน
สนับสนุน” ทั้งหมดครบตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แล้ว  ทั้งนี้ 
กฟภ .จะพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนตามล าดับก่อนหลังของการยื่นใบเบิกเงินสนับสนุนหลังจาก       
ที่ได้รับใบแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนแล้ว 

3.4.3 ผู้ได้รับเงินสนับสนุนต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ กฟภ. คณะท างานและผู้แทน กฟภ. เข้าไป
ตรวจสอบสถานที่ท่ีติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม 
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บทที่ 4 : วิธีการสุ่มตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงาน 
กฟภ. จะตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน จากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ทั้งหมด  

ที่เข้าร่วมโครงการโดยจะสุ่มตรวจวัดผลการประหยัดพลังงานของหลอดประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ 
SMEs แต่ละแห่งที่เลือกใช้บริการหลอดประหยัดพลังงานจากบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) นั้นๆ 

4.1 การค านวณผลประหยัด 

กฟภ. ก าหนดวิธีการตรวจวัดและค านวณผลประหยัดจากการเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงาน    
ซึ่ง “ผู้ขอรับการสนับสนุน” จะต้องด าเนินการตรวจวัดตามวิธีการที่ก าหนดนี้ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง 
วิธีการนี้จะถูกจัดท าเป็นข้อตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบ
สัญญาต่อไป แบ่งได้ดังนี้ 

ผลประหยัดของการเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงานจะค านวณจากความแตกต่างของปริมาณ   
การใช้พลังงานก่อนและหลังการเปลี ่ยนหลอดประหยัดพลังงาน โดยปริมาณการใช้พลังงานก่อน     
การปรับปรุงจะค านวณจากสมการ 

Ebefore = Nlamp x kWlamp+ballast,before x hour/day x day/year  

ปริมาณการใช้พลังงานหลังการปรับปรุงจะค านวณจากสมการ 

Eafter = Nlamp x kWlamp+ballast,after x hour/day x day/year 

และผลประหยัดจะค านวณจากความแตกต่างของปริมาณการใช้พลังงานทั้งสอง 

ESaving = Ebefore – Eafter 

เมื่อ  

Nlamp  คือ จ านวนหลอดที่ติดตั้งจริงโดยพิจารณาจากใบสั่งซื้อ ใบตรวจสอบการติดตั้ง ใบตรวจรับงานหรือ
ใบเสร็จจ่ายเงิน ในกรณีที่จ านวนไม่สอดคล้องกัน จะยึดเอาจ านวนที่น้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
โครงการมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงานในลักษณะ 1 ต่อ 1 ดังนั้น           
การประหยัดพลังงานโดยการลดจ านวนหลอดหรือลดจ านวนชั่วโมงการท างานจะไม่น ามาพิจารณาเงิน
สนับสนุน โดยจะเห็นได้ว่าจ านวนหลอดในสูตรที่ (1) และ (2) จะเท่ากันนั่นหมายถึงมาตรการการลดจ านวน
หลอดไม่ได้น ามาคิดในการพิจารณาสนับสนุนครั้งนี้  

hour/day คือ จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน จะคิดตามชั่วโมงท างานจริงของกิจการโดยเฉลี่ยต่อวันท างาน
ของกิจการโดยให้ประเมินจากกิจกรรมหรือการท างานในรอบปีที่ผ่านมา และหากกิจการใดเปิดไม่ครบหนึ่งปี      
จะประเมินจากประเภทกิจการและการผลิตจริงที่เกิดขึ้น “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” จะต้องแสดงหลักฐาน      
ที่ระบุได้ชัดเจนว่าแต่ละจ านวนกะท างานมีกี่วันหรือมีเอกสารยืนยันจากผู้มีอ านาจ 
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day/year คือ จ านวนวันท างานต่อปี จะคิดตามวันท างานของโรงงานโดยประเมินจากกิจกรรมหรือ       
การท างานในรอบปีที่ผ่านมา และหากกิจการใดเปิดไม่ครบหนึ่งปีจะประเมินจากเดือนที่ใกล้เคียงกับ         
ปีปัจจุบันมากท่ีสุดโดยพิจารณาจากประเภทกิจการและการผลิตจริง 

kWlamp+ballast,before และ kWlamp+ballast,after คือ ค่าการใช้พลังงานจากการตรวจวัดพลังไฟฟ้ารวมของ   
หลอดและบัลลาสต์ (ถ้ามี) “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” สามารถเลือก 1 วิธีจาก 2 วิธีดังต่อไปนี้  

วิธีที่ 1 จากการตรวจวัดจริงทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงโดยการแยกวัดแบบชั่วขณะเป็นรายหลอด
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มให้มีจ านวนเพียงพอที่จะท าให้ค่าพลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ได้มีความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ไม่เกิน ±20% ทีร่ะดับความเชื่อม่ัน 80%  

วิธีที่ 2 ประเมินจากค่าท่ีก าหนดให้ (kW) โดยพิจารณาจากกิโลวัตต์ก่อนและหลังการปรับปรุงหลอด       
ตามข้อมูลที่ก าหนดในผลิตภัณฑ์และต้องท าการตรวจวัดแสดงผลในรายงานอย่างน้อย 1 หลอดต่อประเภท
ของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจริง 

 ("ผู้ขอรับเงินสนับสนุน" จะต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง หากเลือกวิธีที่ 1 จะต้องตรวจวัดทั้งก่อนและหลัง
ปรับปรุง หากเลือกวิธีที่ 2 ก่อนปรับปรุงจะต้องใช้จากค่าที่ก าหนด หลังปรับปรุงจะใช้ค่าจากคุณสมบัติ (spec.) 
ของหลอด ใช้ 2 วิธีผสมกันไม่ได้) 

ทั้งนี้ หลอดประหยัดพลังงานที่น ามาเปลี ่ยนจะต้องมีค่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด คือ     
มีค่าก าลังไฟฟ้าที่มีผลประหยัดมากกว่า 50% ของหลอดไฟฟ้าเดิม 

อย่างไรก็ตาม ค่าการส่องสว่างก่อนและหลังการปรับปรุงจะต้องถูกแสดงในรายงานในต าแหน่งที่
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่าค่าความส่องสว่างที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่าเดิมหรือกิจการยอมรับได้ ทั้งนี้หากค่า    
ความส่องสว่างมีค่าน้อยกว่าเดิมไม่ควรน้อยกว่าที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการส่องสว่างที่ระบุค่าความสว่างตาม
ประเภทของการใช้งาน เช่น มาตรฐาน IES มาตรฐานการส่องสว่างอ่ืนๆ เป็นต้น (ในส่วนนี้ไม่ใช่ข้อบังคับแต่   
เป็นค าแนะน า) ในการสุ่มให้สุ่มที่ระดับความเชื่อมั่น 80% ความผิดพลาดไม่เกิน 20% ให้ดูตารางการสุ่ม     
ในหัวข้อการสุ่มตัวอย่าง 

ESaving คือ ค่าพลังงานที่ประหยัดได้  

Ebefore และ Eafter  คือ ค่าพลังงานก่อนและหลังการปรับปรุงหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

ในกรณีที่กิจการไม่ตรวจวัดค่าความส่องสว่าง จะถือว่าโรงงานยอมรับความส่องสว่างที่ได้จากหลอด
ประหยัดพลังงานที่โรงงานน ามาทดแทน ค่าความส่องสว่างที่เจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นผู้ตรวจวัดจะใช้
เฉพาะในการอ้างอิงของโครงการเท่านั้น 

 

4.2 วิธีการสุ่มตรวจ 

การสุ่มตัวอย่าง ให้สุ่มตัวอย่างดังนี้ 

การสุ่มตัวอย่างโดยผู้ขอรับการสนับสนุน 

ขั้นตอนการสุ่มให้ก าหนดหมายเลขของประชากรและใช้ตารางเลขสุ่ม (Random Number)            
ที่ก าหนดให้ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานทั่วไป 

 



หน้า 17 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)                                  ส านักงานบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 

การสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของประชากร 
วิธีการต่อไปนี้อ้างอิงจากการตรวจวัดเดิมในโครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้

พลังงาน (1save1baht) ของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค (PEA) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย    
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการสุ่มจะด าเนินการดังนี้ 

4.2.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการสุ่มเบื้องต้น 
โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น   หรือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1- 

ส าหรับการวิเคราะห์แบบสองด้าน 
เมื่อ n คือ จ านวนตัวอย่าง 

     z/2 คือ ค่าปกติมาตรฐานที่ P(Z>z/2) = /2 
      คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ทราบค่ามาก่อน อย่างไรก็ตามโดยปกติไม่ทราบค่าในโครงการนี้ให้ใช้ 
     e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในที่นี้ให้ใช้ 20% 
     Y คือ ค่าเฉลี่ยนของการวัดที่ได้ โดยเริ่มต้นให้ท าการประมาณค่าที่  CV = 0.5 
 

     22/2
2/

)()(n
e

zcv

e

z
Y 





  

 
 ในโครงการนี้ก าหนดให้ค่า CV เริ่มต้นเท่ากับ 0.25 และที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 90% ดังนั้น   
ค่า z/2  = 1.28 

ตัวอย่างการค านวณเมื่อก าหนดค่า cv = 0.5  

 24.10)
2.0

28.15.0
(n 2 

x  

 
4.2.2 ใช้วิธีการ Finite Population Adjustment  

โดยวิธีการนี้ท าให้เกิดการสุ่มที่เหมาะสมกรณีที่มีจ านวนตัวอย่างการสุ่มสัมพัทธ์มีค่าสูง 
(จ านวนตัวอย่างที่สุ่มใกล้เคียงกับจ านวนประชากร) 

Nn

nN


finaln  

เมื่อ N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
จากตัวอย่างในข้อที่ 1  
 

28.9
10097.16

10097.16
n final 




x  หรือ 10 หลอด 

 
4.2.3 เม่ือท าการวัดแล้วให้ประเมินค่าความผิดพลาด 
โดยใช้วิธีการประเมินความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม การประเมินความไม่แน่นอนนี้หากได้ค่าอยู่ใน  

ความไม่แน่นอนที่ก าหนดจะถือว่าการวัดเสร็จสมบูรณ์และใช้ค่าในการวัดนั้นเพื่ออ้างอิง โดยประเมิน
ความไม่แน่นอนที่ 20% 
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างการค านวณและจ านวนสุ่มตัวอย่างเริ่มต้น 
 
จ านวนหลอด จ านวนสุ่มตัวอย่างเริ่มต้น จ านวนหลอด จ านวนสุ่มตัวอย่างเริ่มต้น 

10 6 750 11 
20 7 1000 11 
50 9 2000 11 
100 10 3000 11 
500 11 5000 11 

 
เมื่อท าการสุ่มแล้วให้ท าการประเมินความไม่แน่นอน ซึ่งยอมรับได้ที่ 20% 
การประเมินความไม่แน่นอนในการวัดให้ด าเนินการดังนี้ 

1) หาค่าเฉลี่ยของผลการวัด จากสูตรต่อไปนี้ 

final

n

i

i

n

X
final


 1X  

เมื่อ X  คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลผลที่วัดได้ 
     iX  คือ ค่าข้อมูลการวัดที่ i 
       

2) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัด 

1

)(
1

2









final

n

i

i

n

XX
final

  

3) หาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  

finaln
SE


  

4) หาค่าความไม่แน่นอนสัมพัทธ์ 

X

SEt
error


100%  

เมื่อ t คือ ค่า t-factor ที่ข้ึนกับจ านวนข้อมูล (ดูตารางที่ 4) 
 

4.3 ตัวอย่างการค านวณวิธีการตรวจวัดผลประหยัด 
จากข้อมูลผลการวัดต่อไปนี้ 

  45, 46, 45,5, 46.5, 47, 45.5, 44.5, 47.5, 45, 46, 46, 44.5, 47 
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4.3.1 หาค่าเฉลี่ยของผลการวัด จากสูตรต่อไปนี้ 

846.45
13

X

13

1 

i

iX

 

      
4.3.2 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวัด 

9657.0
12

)(
13

1

2







i

i XX

  

4.3.3 หาค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  

268.0
13

9657.0
SE  

4.3.4 จากตาราง t-distribution ได้ค่า t = 1.771 หาค่าความไม่แน่นอนสัมพัทธ์ 

%04.1
846.45

268.0771.1
100% 


error  

หมายเหตุ t คือ ค่า t-factor ที่ข้ึนกับจ านวนข้อมูล (ดูตารางที่ 4) 
 

4.4 เอกสารรายงานที่ผู้ขอรับการสนับสนุน (สถานประกอบการ SMEs) ต้องเตรียมส าหรับการตรวจวัด 
รายงานการตรวจวัด ต้องประกอบด้วย 

4.4.1 ประเภทกิจการ ที่อยู่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ผู้ประสานงานติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
จ านวนคนงาน จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน จ านวนวันท างานต่อปี ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 1 ปี(ถ้ามี) ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
ของกิจการ (ถ้ามี) 

4.4.2 รายละเอียดของหลอดไฟฟ้าที่ขอรับการสนับสนุนได้แก่ 
1) kW ของหลอดไฟฟ้าเดิม  
2) kW หลอดไฟฟ้าที่เปลี่ยน  
3) จ านวนชั่วโมงท างานต่อวัน จ านวนวันท างานต่อปี (อาจแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ท างาน) 
4) ต าแหน่งหรือพ้ืนที่ที่ติดตั้ง (แสดงเป็นกลุ่มของหลอดได้) 
5) จ านวนหลอดในแต่ละพ้ืนที่ 

4.4.3 รายละเอียดการค านวณผลประหยัดที่ได้ 
4.4.4 รายละเอียดของการก าหนดการสุ่ม และจ านวนการสุ่ม 
4.4.5 ภาพการติดตั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟฟ้า  
4.4.6 ผลการตรวจวัด ได้แก่ kW ก่อนการปรับปรุง  kW หลังการปรับปรุงและค่าความส่องสว่าง (ถ้ามี) 
4.4.7 ใบรับรองการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและการยอมรับประสิทธิผลของหลอดไฟฟ้าที่ได้

เปลี่ยนแปลงจากสถานประกอบการ โดยท าเป็นบันทึกข้อความลงนามโดยผู้มีอ านาจในบริษัทฯ 
กฟภ. ก าหนดวิธีการตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานและค านวณผลประหยัดจากการเปลี่ยนใช้

หลอดประหยัดพลังงานไว้ในที่นี ้ ซึ ่ง “ผู้ขอรับการสนับสนุน” จะต้องด าเนินการตรวจวัดตามวิธีการ         
ที่ก าหนดนี้ ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง  วิธีการนี้จะถูกจัดท าเป็นข้อตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์     
ผลประหยัดพลังงานเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบสัญญาต่อไป  
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4.5 วิธีการสุ่มตรวจวัดในโครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 
การสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินการ 
การสุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลมีวิธีการดังนี้ 

4.5.1 การสุ่มจ านวนกิจการที่จะเข้าตรวจสอบ 
ส าหรับการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการสุ่มตรวจนั้นจะใช้หลักการคล้ายกัน แต่เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ    

แบ่งชั้นภูมิ โดยท าการแบ่งประเภทเพ่ือให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากในโครงการนี้เป็นการส่งเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท าให้ต้องมีการแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่งประเภทของกิจการเป็น 

- ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนหลอดจ านวนน้อย ในเบื้องต้นก าหนดให้มีค่าจ านวนหลอดที่ขอรับ            
การสนับสนุนไม่เกิน 100 หลอด 

- ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนหลอดจ านวนปานกลาง ในเบื้องต้นก าหนดให้มีค่าจ านวนหลอดที่ขอรับ      
การสนับสนุนตั้งแต่ 101 ถึง 250 หลอด 

- ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนหลอดจ านวนมาก ในเบื้องต้นก าหนดให้มีค่าจ านวนหลอดที่ขอรับ            
การสนับสนุนมากกว่า 251 หลอดขึ้นไป 

หมายเหตุ จ านวนหลอดที่ใช้แบ่งกลุ่มจะพิจารณาอีกครั้งจากใบสมัครผู้เข้ารับการสุ่มตรวจ การแบ่ง
ระดับชั้นจะท าให้จ านวนในการสุ่มมากขึ้นกว่าตารางที่อ้างอิงแต่จะท าให้ผลการตรวจวัดมั่นใจได้มากขึ้น 
การแบ่งกลุ่มจะแบ่งกลุ่มตามประเภทของ ESCO ด้วย 

จากนั้นใช้จ านวนการสุ่มในแต่ละกลุ่มให้มีระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5% โดยจะใช้ตารางและขั้นตอนการสุ่มด้วยตารางตัวเลขการสุ่มและตารางขนาดตัวอย่างของ  Krejcie and 
Morgan การด าเนินการการสุ่มของที่ปรึกษาจะสุ่มโดยโปรแกรมแบบเป็นปัจจุบัน (Real time) จ านวนสุ่ม
และแผนการด าเนินการจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกสองสัปดาห์ 

4.5.2 ให้ด าเนินการเหมือนการสุ่มจ านวนหลอดในข้างต้น 

4.5.3 ส าหรับจ านวนหลอดในแต่ละกิจการที่ถูกสุ่มตรวจให้ตรวจนับจ านวนหลอดที่มีการเปลี่ยน
โดยดูจากสภาพทางกายภาพ โดยให้ท าการตรวจโดยวิธีดังกล่าว 100% 
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ตารางที่ 4.2 : ตารางการสุ่มที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ที่ความคลาดเคลื่อน 5% ของ  Krejcie & Morgan 
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ตารางที่ 4.3 : ตารางเลขสุ่มและวิธีใช้ 
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ตารางที่ 4.3 : ตารางเลขสุ่มและวิธีใช้ (ต่อ) 
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วิธีใช ้
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้ตารางเลขสุ่ม (Table of Random Numbers) เป็นการสุ่มตัวอย่าง   

ที่มีขนาดใหญ่โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่ก าหนดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องจัดท าสลาก มีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้  

1) ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้แก่สมาชิกทุกหน่วยในประชากร โดยให้ค านึงถึงจ านวนของ     
กลุ่มตัวอย่างท่ีได ้ดังนี้  

ประชากร 100 คน ให้ก าหนดหมายเลข 001-100  
ประชากร 500 คน ให้ก าหนดหมายเลข 001-500  
ประชากร 1,000 คน ให้ก าหนดหมายเลข 001-1,000 เป็นต้น  

2) สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่มที่สอดคล้องกับจ านวนประชากร (ประชากรมีจ านวนเต็มสิบใช้     
เลข 2 หลัก, เต็มร้อยใช้เลข 3 หลัก เป็นต้น) โดยเริ่มอ่านจากแถวที่ 1 หรือแถวไหนที่อาจได้จากการสุ่ม และจะอ่าน
ตามแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ตามเลขหลักจนกระทั่งครบจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งหมายเลขที่ได้จาก
ตารางจะเป็นหมายเลขที่ได้ก าหนดให้แก่ประชากรแล้ว แต่ถ้าได้หมายเลขที่มีค่ามากกว่าจ านวนประชากร
จะต้องอ่านข้ามไปยังหมายเลขต่อไป 
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ตารางท่ี 4.4 : ตัวอย่าง IES Standard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 26 
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)                                  ส านักงานบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
 

ตารางท่ี 4.4 : ตัวอย่าง IES Standard (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.4 : ตัวอย่าง IES Standard (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.4 : ตัวอย่าง IES Standard (ตอ่) 
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ตารางท่ี 4.5 : ตัวอย่างตาราง t-distribution  
 
 

จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่า t-value  
จ านวน
ตัวอย่าง 

ค่า t-value  จ านวนตัวอย่าง ค่า t-value 

1 6.314  15 1.753  29 1.699 

2 2.920  16 1.746  
จ านวนตัวอย่าง

ขนาดใหญ่ 
1.645 

3 2.353  17 1.740    
4 2.132  18 1.734    
5 2.015  19 1.729    
6 1.943  20 1.725    
7 1.895  21 1.721    
8 1.860  22 1.717    
9 1.833  23 1.714    
10 1.812  24 1.711    
11 1.796  25 1.708    
12 1.782  26 1.706    
13 1.771  27 1.703    
14 1.761  28 1.701    
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ตารางท่ี 4.6 : ค่าระดับนัยส าคัญ 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] มาตรฐาน IES  
[2] เว็บไซต์ www.pea1save1baht.com 
[3] วราภรณ์ สุขสุชะโน, การก าหนดขนาดตัวอย่าง, 25 พฤศจิกายน 2555 
[4] เว็บไซต์ http://www.watpon.com/table/ 
[5] เว็บไซต์ http://www.pioneerlighting.com/new/pdfs/IESLuxLevel.pdf 
[6] Walpole R.E. & Mayer R.H. (1985). Probability and Statistics for Engineers and Scientists. 

3th ed. New York: Macmillan.  
 

 

http://www.pea1save1baht.com/
http://www.watpon.com/table/
http://www.pioneerlighting.com/new/pdfs/IESLuxLevel.pdf
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ภาคผนวก 
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รายการเอกสารประกอบการสมัครของสถานประกอบการ SMEs 

 
 1. ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ 
 2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    

(ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 3. หนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามผูกพัน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน 
 4. ส าเนาการส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด หรือ ส าเนางบการเงินล่าสุด 
 5. คุณสมบัติของหลอดประหยัดพลังงาน (Specification) (ถ้ามี) 
 6. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (แบบ ภ.พ.20) 
 7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 

หมายเหตุ  
- ผู้มีอ านาจจะลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกฉบับ 
- เอกสารฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 3 ชุด 
- การส่งเอกสาร 

ติดต่อสอบถาม: 
ส านักบริหารจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โทร. 02-590-5713 หรือ 02-590-5766  
โทรสาร 02-590-5297 
Email: pea1save2bath@hotmail.com 

ส่งไปรษณีย ์/ ยื่นเอกสารโดยตรงที่: 
โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 
คุณจักรพงษ์ / คุณชัชรินทร์ ชั้น 11 อาคาร LED       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ เลขที่  200         
ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 
10900 
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บันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินสนับสนุน



 
 

 
 

 
 
 
 

บันทึกข้อตกลง 

(MOU) 

การรับเงินสนับสนุน 

จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 

บันทึกเลขที่ ………………................... 

ระหว่าง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และ 

ห้าง/ร้าน/บริษัท ...................................... 
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บันทึกข้อตกลง การรับเงินสนับสนุน 
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน 
 

บันทึกเลขที่ .................................. 

ระหว่าง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กบั ห้าง/ร้าน/บริษัท .................................................................. 
 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900  เมื่อวันที่ ....................................................  

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายนิวัฒน์ ฉายากุล ผู้รับมอบอ านาจ (หนังสือมอบอ านาจ เลขที่ 
154/2556  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556) ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “กฟภ.” ฝ่ายหนึ่ง  

กับ…………………………………………………………………. โดย ................................................................... 
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันห้าง/ร้าน/นิติบุคคล/ผู้รับมอบอ านาจ (หนังสือมอบอ านาจ เลขที่ ………………………… 
ลงวันที่ ……………………………) ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ .................................................................................................. 
............................................................... ซ่ึงต่อไป ในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

ด้วย กฟภ. ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดท าโครงการ “SMEs ประหยัดไฟ      
ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ลงทุนเพ่ือเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเดิมไปใช้
หลอดประหยัดพลังงานในกิจการของตน โดยใช้เงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน             
มาสนับสนุนในอัตราต่อหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ และผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีความประสงค์จะขอรับเงิน
สนับสนุนดังกล่าวข้างต้น 

กฟภ. และผู้ขอรับเงินสนับสนุน จึงได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขตามข้อตกลงนี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายบันทึกดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 
เอกสารดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 

- เอกสารแนบ 1 ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของ “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” 

เลขที่…………………………………………………………………………………………………….. 

- เอกสารแนบ 2 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและอนุมัติการสนับสนุนขั้นต้นของ กฟภ.  

                                        เลขที่............................................................................................................................... 

- เอกสารแนบ 3 เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

- เอกสารแนบ 4 แบบรายงานสรุปผลการประหยัดพลังงาน 
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2. การมีผลใช้บังคับและการสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลง 
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงฉบับนี้ 

3. ขอบข่ายการด าเนินงาน 
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องด าเนินงาน “โครงการ SMEs ประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” ของ

.............................................................................................................. (ใบสมัครเลขที่ .............................) 
ตั้งอยู่ที่ ............................................................................................. ตามที่สมัครไว้กับ กฟภ. (เอกสารแนบ1) และ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและอนุมัติการสนับสนุนขั้นต้นของ กฟภ. เลขที่ ......................................................... 
(เอกสารแนบ 2)  โดยปริมาณพลังงานที่สามารถประหยัดได้จะคิดประเมินตามวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสาร
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ (เอกสารแนบ 3) 

โดยหลอดประหยัดพลังงานที่ขอรับบริการจากบริษัท PEA ENCOM หรือ บริษัทจัดการพลังงาน 
(ESCO) เพ่ือปรับปรุงการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างตามแผนงานของโครงการดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นของใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บและมีคุณภาพ คุณสมบัติและประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่าที่ระบุในใบสมัคร 
(เอกสารแนบ 1) 

4. การส่งรายงาน 
ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องส่งรายงานสรุปผลการประหยัดพลังงานที่จัดท าโดยบริษัท PEA ENCOM 

หรือ บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เสนอ กฟภ. ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนาม MOU ตามแนวทาง      
ที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ 4 รวม 1 ฉบับ เมื่อผู้ขอรับเงินสนับสนุนได้ด าเนินการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ 

- บริษัท PEA ENCOM / ESCO ให้บริการเพื่อเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน 
- ตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 
- ติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน และตรวจสอบการติดตั้ง 
- ตรวจวัดปริมาณการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 

5. การตรวจรับงาน 
กฟภ. จะแต่งตั้งคณะท างาน และหรือ “ผู้แทน กฟภ.” เพ่ือพิจารณากลั่นกรองใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของผู้ขอรับเงินสนับสนุนในสถานที่ตั ้งโครงการ และรายงาน
สรุปผลการประหยัดพลังงานทุกฉบับของ “ผู้ขอรับเงินสนับสนุน” น าเสนอความเห็นต่อ กฟภ. 

ทั้งนี้ การพิจารณาใบสมัครและรายงานสรุปผลการประหยัดพลังงานจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ (เอกสารแนบ 3) 
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6. อัตราเงินสนับสนุน วงเงินสนับสนุนรวม และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุน 
6.1 กฟภ.ตกลงจะจัดสรรเงิน และผู้ขอรับเงินสนับสนุนยอมรับ “จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ” 

ตาม “ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จริง” ในอัตรา 2 บาท (สองบาท) ต่อ 1 หน่วย (กิโลวัตต์ -ชั่วโมง)           
ในระยะเวลา 1 ปี โดยผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะด าเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนมา       
ใช้หลอดประหยัดพลังงานตามที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ (เอกสารแนบ 1) 

6.2 กฟภ.จะจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนโดยการจ่ายเพียงครั้งเดียว เมื่อผู้ขอรับเงินสนับสนุนได้รับ
การอนุมัติเงินสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขอรับเงินสนับสนุน จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงิน พร้อมใบแจ้ง
ผลการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน และเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน  เพ่ือขอเบิกเงินตามระเบียบ
วิธีการปฏิบัติของ กฟภ. 

ทั้งนี้  กฟภ. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินให้กับผู้ขอรับเงินสนับสนุนที่ยื่นหนังสือขอเบิกเงิน ภายหลัง    
ครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 2 หรือปรากฎว่ามีการยื่นหนังสือขอเบิกเงินครบตาม “จ านวนเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนฯ” จ านวน 396 ล้านบาท (สามร้อยเก้าสิบหกล้านบาท) แล้ว 

6.3 กฟภ.จะจ่ายเงินให้ผู้ขอรับเงินสนับสนุนภายหลัง กฟภ. ได้รับเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน แล้วเท่านั้น 

6.4 การจ่ายเงิน กฟภ. จะสั่งจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คตามระเบียบของ กฟภ. ในนามผู้ขอรับเงินสนับสนุน
..........................................................................................................เท่าน้ัน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพฯ หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจ าจังหวัด 

7. หน้าที่ของผู้ขอรับเงินสนับสนุน 
7.1 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือตามสมควรกับ คณะท างาน

ของ กฟภ. และหรือผู้แทน กฟภ. ในการเข้าไปตรวจสอบผลประหยัดและการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน
ในสถานที่ตั้งโครงการ 

7.2 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องติดต่อประสานกับ กฟภ. และหรือผู้แทน กฟภ. เพ่ือแจ้งความก้าวหน้า
ของ   การเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานเป็นระยะ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 (สิบห้า) วัน เมื่อมี
การด าเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแล้วเสร็จ 80% ของจ านวนที่ระบุไว้ในใบสมัครฯ (เอกสารแนบ 1) 

7.3 ผู้ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องด าเนินการตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครฯ (เอกสารแนบ 1) 
หากผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องการเปลี่ยนแผนการด าเนินงานจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กฟภ. ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เพ่ือให้ กฟภ. พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 

8. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาของผู้ขอรับเงินสนับสนุนอันเป็นผลท าให้       

ผู้ขอรับเงินสนับสนุนไม่สามารถด าเนินการตามแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 2 ได้  ผู้ขอรับเงิน
สนับสนุนมีสิทธิขอขยายระยะเวลา โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ 
กฟภ. ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุหรือพฤติการณ์นั้นสิ้นสุดลง เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลา
ตามแต่จะเห็นสมควร 
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9. การยุตขิ้อพิพาท 
กรณีเกิดข้อพิพาทภายใต้ข้อก าหนดและเงื ่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้  ทั ้งสองฝ่ายจะใช้    

ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจาร่วมกันเพ่ือยุติข้อพิพาทโดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย 

10. การบอกเลิกบันทึกข้อตกลง 
10.1 ในกรณีที่จ านวนหลอดประหยัดพลังงานที่เปลี่ยนจริงน้อยกว่า 80% ของจ านวนที่ยื่นขอไว้

ในใบสมัคร (เอกสารแนบ 1) กฟภ. มีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ 
10.2 ในกรณีที่ คณะท างานของ กฟภ. และหรือผู้แทน กฟภ. ไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลประหยัด

และการติดตั้งได้เนื่องจากการกระท าของผู้ขอรับเงินสนับสนุนอันมิชอบด้วยกฎหมาย กฟภ. มีสิทธิบอกเลิก
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ 

10.3 หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ขอรับเงินสนับสนุนมีเจตนาไม่ด าเนินการตามแผนฯ  กฟภ. มีสิทธิ
บอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ 

ในการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น กฟภ. ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายใดๆ           
ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดข้ึนให้แก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน นอกจากนี้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนต้องรับผิดชอบต่อ กฟภ. 
ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เรียกร้องเอาจาก กฟภ. 
เนื่องจากการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้  และการบอกเลิกข้อตกลงดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนอย่างใดๆ       
ต่อสิทธิและหรือข้อเรียกร้องอ่ืนใด ที่ กฟภ. มีอยู่ตามกฎหมาย และหรือภายใต้บันทึกข้อตกลงใดๆ 

11. การแก้ไขบันทึกข้อตกลง 
ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ท าเป็นหนังสือตามแบบและ      

พิธีการเช่นเดียวกับการท าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้กระท าโดยแจ้งชัดและ           
มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้งสองฝ่าย         
ได้อ่านข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้        
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ห้าง/ร้าน/บริษัท  

............................................................ 
ลงชื่อ ...................................................... 

( ..................................................................) 
วันที่ ............................................ 

ลงชื่อ ...................................................... 
( ..................................................................) 

วันที่ ............................................ 

ลงชื่อ ......................................................พยาน 
( ..................................................................) 

วันที่ ............................................ 

ลงชื่อ ......................................................พยาน 
( ..................................................................) 

วันที่ ............................................ 

 


