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บทที่ 1 บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำ 

   1.1.1 ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  
ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อน การท างานในระดับพ้ืนที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ 
หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงด าเนินการในพ้ืนที่ระดับต าบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนั้น การก าหนดกรอบท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน 4 กรอบ ดังนี้ 
  1) ชุมชนอยู่ดีมีสุข : ส่งเสริมการลดต้นทุนด้านพลังงาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและโรงเรียนใน
พ้ืนที่ห่างไกลด้วยการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
   2) วิถีไทย วิถีพอเพียง : ส่งเสริมให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการ
ด ารงชีวิตด้วยหลักการพึ่งพาตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
   3) รู้เท่าทันเทคโนโลยี : การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นศักยภาพของชุมชน ผ่านโครงการการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน 
   4) งานตามภารกิจของหน่วยงาน (Function) : กระทรวงพลังงานมีงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยการศึกษา ส ารวจ จัดหา ก าหนดนโยบาย 
แผนพลังงานและมาตรการด้านพลังงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน โดย
สนับสนุนผ่านหน่วยงานท้องถิ่นตามแผนพลังงานชุมชนที่ด าเนินการอยู่ 

1.1.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีมติในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2561  
(ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ประกาศยุทธศาสตร์กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 
2561 (เพ่ิมเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 75) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 มีมติเห็นชอบงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้เน้นการส่งเสริมให้มี
ไฟฟ้าใช้ส าหรับการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน และความส าคัญอาชีพเกษตรในชุมชนให้มีการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายเรื่องการสร้างความสุข ความสมานฉันท์ การสร้างงานในชุมชน 
รู้เท่าทันกฎหมาย และเทคนิคของทางด้านพลังงาน 

1.1.3 กระทรวงพลังงาน ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ซึ่งในคราวที่ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
กรอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้ โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับโรงเรียนชนบท และโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร และในคราวประชุม 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีมติให้ปรับปรุงกรอบการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามหนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0205/19 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
เพ่ือส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พิจารณากรอบระบบ 
ที่ส่งเสริม เงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงการ 
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1.1.4 คณะอนุกรรมการบริหารส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้แต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
ข้อมูลทางเทคนิคในการให้การสนับสนุนโครงการตามหลักการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 
รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกองทุนที่ได้ก าหนดไว้
แล้ว โดยให้สอดคล้องตามแผนยุทธยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนในชนบท 
 1.2.2 เพ่ือส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ท าการเกษตร 
 1.2.3 เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอาทิตย์ใช้ในกิจกรรมการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล 
         ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
 1.2.4 เพ่ือสนับสนุนการติดตั้งทดแทนหลอดเดิมที่มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานต่ า เป็นหลอด 
         ประหยัดพลังงานชนิด LED ของ รพ.สต. 

1.3 กรอบกำรจัดท ำ  
  การจัดคู่มือการจัดท าค าขอแบบขอรับการสนับสนุนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) 
ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครั้งนี้ ส านักงาน
บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลองค์ประกอบ เงื่อนไขต่างๆ 
มาประกอบการศึกษาและพิจารณา เช่น จากมติคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
มติคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ข้อมูลและข้อก าหนดทางเทคนิค  
ซึ่งรวมถึงการประมาณการงบประมาณของโครงการ 

1.4 ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2560 

 ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องด าเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560  โดยขอยกเว้น ข้อดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 10 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ให้ด าเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้บังคับเมื่อ
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 ข้อ 60 การด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการสนับสนุนเงินกองทุน
ก่อนวันเริ่มต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรรขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจาก
กองทุน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2544 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินและการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ.ศ. 2535 จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
ยกเว้นข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 26 ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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บทที่ 2 ยทุธศำสตร์กำรจัดสรรเงินกองทุน 

2.1 ยุทธศำสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2561 (เพิ่มเติม)   
     ภำยใต้กลุ่มโครงกำรไทยนิยม ยั่งยืน 

 ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 18 ก าหนดให้โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือจากกองทุน หรือมีลักษณะในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติหรือเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานในโครงการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และต้องสอดคล้องกับแผน
พลังงาน และเป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน 
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติ และวรรคสอง ให้ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจ าปี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วรรคหนึ่ง พร้อมกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ข้อ 4 ให้จัดท า
ยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือเสนอคณะกรรมการ นั้น 

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีมติในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2561 
(ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ประกาศยุทธศาสตร์กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 
2561 (เพ่ิมเติม) วงเงิน 5,200 ล้านบาท และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 75) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2561 มีมติเห็นชอบงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้เน้นการส่งเสริมให้มี
ไฟฟ้าใช้ส าหรับการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน และความส าคัญอาชีพเกษตรกรในชุมชนให้มีการบริหาร
จัดการน้ าเพ่ือเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายเรื่องการสร้างความสุข ความสมานฉันท์ การสร้างงาน
ในชุมชน รู้เท่าทันกฎหมาย และเทคนิคของทางด้านพลังงาน 

คณะท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในคราวประชุม ครั้งที่ 4  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีมติให้ปรับปรุงกรอบการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ตามหนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0205/19 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจของกระทรวงพลังงาน ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ออกประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในวงเงิน 5,200 ล้านบาท ใน 2 แผน ดังนี้ 

 1. แผนพลังงำนทดแทนเพื่อลดควำมเหลื่อมล  ำในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบ 
กำรสื่อสำรทำงไกลของโรงเรียนในพื นที่ที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 
โรงเรียนชนบท) โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนใน
ชนบท 
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 2. แผนพลังงำนทดแทนในระบบสูบน  ำเพื่อลดต้นทุนด้ำนเกษตรในระดับชุมชน  
(ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ท าการเกษตร 

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนใช้เป็นแนวทาง ในการขอรับการสนับสนุน ต่อไป 

2.2 กรอบระบบท่ีส่งเสริม  

 2.2.1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนในชนบท ประกอบด้วย 
  1. ก าลังผลิตติดตั้ง 5 kW และแบตเตอรี่ลิ เธียมไอออน ขนาด 50 kWh พร้อมระบบ 
     ติดตาม Monitoring ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 50 คน  
  2. ก าลังผลิตติดตั้ง 7.5 kW และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 75 kWh พร้อมระบบ 
     ติดตาม Monitoring ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 51 ถึง 100 คน  
   3. ก าลังผลิตติดตั้ง 10 kW และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 100 kWh พร้อมระบบ 
     ติดตาม Monitoring ส าหรับโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 101 คนข้ึนไป  

 2.2.2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ประกอบด้วย 
1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 W 
2. ถังเก็บน้ าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร  และชุดโครงสร้างรองรับถังเก็บน้ าสูง 

ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
3. เครื่องสูบน้ าขนาดเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่และชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 

2 แรงม้า 
4. ท่อส่งน้ าหลักยาว 1,000 เมตร ขนาด 2 นิ้ว 
5. พร้อมระบบติดตาม Monitoring 

 2.2.3 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
ประกอบด้วย 

  ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
 1. ก าลังผลิตติดตั้ง 5 kW และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 50 kWh พร้อมระบบติดตาม   
     Monitoring ส าหรับจ านวนประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่เกิน 3,000 คน 
 2. ก าลังผลิตติดตั้ง 7.5 kW และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 75 kWh พร้อมระบบติดตาม  
     Monitoring ส าหรับจ านวนประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 3,001 ถึง 8,000 คน 
 3. ก าลังผลิตติดตั้ง 10 kW และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 100 kWh พร้อมระบบติดตาม  
     Monitoring ส าหรับจ านวนประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบตั้งแต่ 8,001 คนขึ้นไป 
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  หลอดประหยัดพลังงำน LED 

ล ำดับ 
หลอดเดิม หลอด LED ที่น ำมำทดแทน 

ประเภทหลอด 
ก ำลังไฟฟ้ำ 

(W) 
ประเภทหลอด 

ก ำลังไฟฟ้ำ 
(W) 

1 ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 18 LED tube (60 cm.) ไม่เกิน 9 
2 ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 36 LED tube (120 cm.) ไม่เกิน 18 
3 ฟลูออเรสเซนต์ (T5) 28 LED tube (120 cm.) ไม่เกิน 18 
4 คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ A60 E27 ไม่เกิน 36 LED A60 E27 Bulb ไม่เกิน 18 
5 คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ E29 ไม่เกิน 20 LED E29 Bulb ไม่เกิน 10 

3. เงื่อนไข และคุณสมบัติของโครงกำรที่จะขอรับกำรสนับสนุน 

3.1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนในชนบท  
1. เป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือสังกัด

หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกับส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน 

2. เป็นโรงเรียนที่ยังไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเข้าสู่โรงเรียน 
3. โรงเรียนต้องมีพ้ืนที่ว่างส าหรับจัดตั้งโครงการอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่มีเงาบังตลอดในช่วง

กลางวัน มีเนื้อท่ีเพียงพอและมีระยะห่างจากตัวอาคารไม่มากเกินไป  
 3.2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกับ
ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

2. เป็นโครงการที่มีการรวมกลุ่มประชาชนไม่น้อยกว่า 7 ครัวเรือนหรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และมีพ้ืนที่ติดตั้งระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ตลอดอายุการใช้งาน  
ของระบบ  

3. มีพ้ืนทีท่ าการเกษตรของกลุ่มไม่น้อยกว่า 15 ไร่   
4. เป็นโครงการที่มี พ้ืนที่แหล่งน้ าเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

และต้องมีเอกสารการรับรองมาตรฐานบ่อบาดาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอัตราการ
ผลิตน้ าของบ่อไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

3.3 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
1. เป็น รพ.สต. ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุน หรือได้รับ

มอบหมายจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกับส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

2. เป็น รพ.สต. ที่ยังไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเข้าสู่ รพ.สต. 
3. รพ.สต. ต้องมีพ้ืนที่ว่างส าหรับจัดตั้งโครงการอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่มีเงาบังตลอดในช่วง

กลางวัน มีเนื้อท่ีเพียงพอและมีระยะห่างจากตัวอาคารไม่มากเกินไป  
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2.4 ขั นตอนกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรในกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ส.กทอ.ประกำศให้ยื่นขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริม 
  กำรอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (เพิ่มเติม) 

2. ผู้มีความประสงค์ (หน่วยงานตามมาตรา 25 และ  
   26 แห่ง พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
 พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550) ขอรับ 
 การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 61 ด าเนินการยื่น 
 เอกสารขอรับการสนับสนุน 

เอกสารที่ยื่นตามข้อ 2 มีดังนี้ 
1. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนใน
ชนบท (ตามภาคผนวก ก) 

2. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 

(ตามภาคผนวก ข) 
3. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) (ตามภาคผนวก ค) 

3. ส.กทอ.พิจารณาจัดท าสรุป 

7. ส.กทอ. แจ้งผลมติการอนุมัติโครงการของ 
  คณะกรรมการ (อนุมัติ/อนุมัติและให้แก้ไข/ไม่ 
 อนุมัต)ิ พร้อมมาลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญา 
 การของรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 

 

6. คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเห็นชอบ/ 
   อนุมัติโครงการ 

8. ด าเนินการโครงการตามหนังสือยืนยัน/สัญญา 
  การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ 

4. คณะท างานพิจารณากลั่นกรองฯ ภายใต้กลุ่ม 
  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พิจารณากลั่นกรอง 

5. คณะอนุกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาขอ 
  ความเห็นชอบโครงการ พิจารณากรอบระบบที่ส่งเสริม เงื่อนไข  

และคุณสมบัติของโครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุน 
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บทที่ 3 กำรจัดเตรียมข้อเสนอโครงกำร 

  ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนต้องด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามประกาศ
ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ  2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ 
ไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการจัดท า ทั้งนี้จะต้องศึกษารายละเอียด การกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มให้ครบด้วย ดังนี้ 

3.1 หนังสือน ำส่ง 
 หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการจะต้องท าหนังสือส่งถึง ส.กทอ. พร้อมกับรายละเอียดประกอบ  
ค าขอตั้งงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่ม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามรูปแบบที่ปรากฎในภาคผนวก (แบบฟอร์ม ข.1) โดยหนังสือน าส่งจะต้องลงนาม
โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่มีอ านาจลงนามในหน่วยงานนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยลายลักษณ์อักษร
จากผู้มีอ านาจในการลงนาม ในการท าข้อตกลงหรือสัญญาผูกพัน (แบบฟอร์ม ข.2) ส่งถึงผู้จัดการส านักงาน
บริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้หนังสือน าส่งควรมีเนื้อความไม่เกิน 1 หน้า (ไม่ต้องเข้าเล่ม) 

3.2 สรุปผู้บริหำร 
 ข้อเสนอโครงการจะต้องมีสรุปผู้บริหารควรมีเนื้อความไม่เกิน 2 หน้า พร้อมทั้งกรอกแบบสรุปข้อมูล
โครงการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (แบบฟอร์ม ข.3) 

3.3 แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน 
 หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการจะต้องกรอกแบบค าขอในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือที่ให้  
ส.กทอ. จะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานไว้ในหลักฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และช่วยให้การจัดเตรียม
ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามข้อก าหนดและสะดวกในการติดตาม แบบค าขอโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนชนบท (ภาคผนวก ก) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร (ภาคผนวก ข) และโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) (ภาคผนวก ค) 

3.4 กำรจัดเตรียมรำยละเอียดของข้อเสนอโครงกำร (แบบฟอร์ม ข.3) 
  3.4.1 บทน า : เป็นการเสนอความเป็นมา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้ 
 3.4.2 วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อย่างกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจง  
ถึงวัตถุประสงค์โดยละเอียดเพื่อมิให้การเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานตามโครงการ 
 3.4.3 ความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน : อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาในปัจจุบัน  
โดยรวบรวมจากข้อมูลในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยใจความเน้นไปทางแสดงถึงความเข้าใจต่อปัญหา 
 3.4.4 การด าเนินงานที่ผ่านมา : การด าเนินที่ผ่านมา การเข้าไปด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย  
เพ่ือแก้ปัญหาตามข้อ 3.4.3 ที่เกิดขึ้น 
  3.4.5 กระบวนการด าเนินงาน : แสดงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุวิธีปฏิบัติงานและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือเน้นในการตอบค าถาม
ว่าท าอย่างไร (HOW) ในโครงการนี้โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ให้รายละเอียดแบบก่อสร้างและอธิบายถึงขั้นตอนการท างานทั้งระบบ 
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  3.4.6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ : ระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะของ
ผลงานที่คาดว่าจะได้จากโครงการอย่างชัดเจนถึงจ านวนเป้าหมายและผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก  
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการด าเนินโครงการฯเปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็ นการหา
ข้อสนับสนุนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินโครงการฯ 
  3.4.7 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ : ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละกิจกรรม วิธีตรวจวัด/
ประเมินความส าเร็จ 
 3.4.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการและแผนปฏิบัติ : ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการตั้งแต่
เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปี แผนการด าเนินงานก าหนดว่าการท างาน จะ
ด าเนินการอย่างมีล าดับและเสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดไว้โดยการระบุเวลานี้ควรท าอย่างรอบคอบ จัดเตรียม 
Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลาการท างาน 
 3.4.9 การรายงานความก้าวหน้า การติดตามและการประเมินผล : ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอ
แผนงานในการรายงานความก้าวหน้าติดตามผลและประเมินผลของโครงการในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ  

3.4.10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย : จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทใช้
ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องมาแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย ตามรายการดังนี้ 

- ค่าบริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการของเจ้าของโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรายปี 
- ค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้เข้าร่วมโครงการ และยอดรวม 
- แผนเบิกเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลา  

ที่ก าหนด 
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

3.4.11 แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ : ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิก
จ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานประกอบด้วยการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย 

3.4.12 ความพร้อมในการด าเนินโครงการ : ระบุรายละเอียดความรู้ประสบการณ์ จ านวนทีมงาน 
ความพร้อมในการท างาน และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  

3.4.13 ประวัติและประสบการณ์ของบุคคลกรหลักของโครงการ : ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการ
ท างานของบุคลากรที่เข้าร่วมบริหารโครงการของแต่ละบุคคล 

3.4.14 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) 

3.5 กำรยื่นข้อเสนอโครงกำร 
  3.5.1 เอกสารในการยื่นข้อเสนอ 
   1) หนังสือน าส่ง 

2) สรุปผู้บริหาร 
3) แบบค าขอรับการสนับสนุน 
4) รายละเอียดข้อเสนอโครงการ (เป็นภาษาไทย) ประกอบด้วย เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด 

และส าเนาเอกสาร จ านวน 3 ชุด 
5) ไฟล์ เอกสารในรูปของ Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF และเอกสารอ่ืนๆ  

         ที่เก่ียวข้อง จ านวน 1 ส าเนา 
6) เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) 
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3.5.2 สถานที่ยื่นข้อเสนอ 
   เจ้าของโครงการที่จัดท าข้อเสนอโครงการตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนดไว้สมบูรณ์แล้ว  
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการด้วยตัวเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 121/3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้สามารถ
ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2612-1555 ต่อ 370 หรือ 214 ในวันและเวลาราชการ  

3.6 กำรกรอกและตรวจรำยกำรข้อมูลในเอกสำรข้อเสนอโครงกำร 

 3.6.1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนในชนบท  
- หนังสือรับรองการไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าจ าหน่ายเข้าสู่โรงเรียน (แบบฟอร์ม ย.1) 
- แผนที่ตั้งแสดงพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบฟอร์ม ย.2) 
- หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพื่อการรับรองรับผิดชอบต่อข้อมูล (แบบฟอร์ม ม.1) 

 3.6.2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร 
- หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล (1 แผ่น) (กรณีติดตั้งระบบกับบ่อบาดาล 

แบบฟอร์ม บ.1) 
- แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งบ่อบาดาล ถังเก็บน้ าและระบบ พร้อมภาพถ่าย  

(2 แผ่น) (แบบฟอร์ม บ.2) 
- เอกสารประกอบการใช้บ่อบาดาลที่ประกอบด้วย (6 แผ่น) (กรณีบ่อน้ าบาดาล เอกสาร

ประกอบ บ.3) 
- เอกสารแสดงตนของผู้ขอใช้น้ า (แบบฟอร์ม ช.1) 
- หนังสือแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน เอกสารประกอบ ช.2) 
- หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน (แบบฟอร์ม ช.3) 
- หนังสือยืนยันการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบและประวัติการใช้ที่ดินแต่ละแปลง 

รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ไร่ (แบบฟอร์ม ช.4) 
- หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพื่อการรับรองรับผิดชอบต่อข้อมูล (แบบฟอร์ม ม.1) 

3.6.3 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
        (รพ.สต.) 

- หลักฐานที่แสดงว่าเป็น รพ.สต. มีสถานะเป็นนิติบุคคล (เอกสารแนบ ย.1) 
- หนังสือรับรองการไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าจ าหน่ายเข้าสู่ รพ.สต. (แบบฟอร์ม ย.2) 
- แผนที่ตั้งแสดงพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบฟอร์ม ย.3) 
- แบบแสดงข้อมูลการใช้หลอดไฟแสงสว่างภายใน รพ.สต. (แบบฟอร์ม ฟ.1) 
- หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพื่อการรับรองรับผิดชอบต่อข้อมูล (แบบฟอร์ม ม.1) 
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3.7 เกณฑ์กำรพิจำรณำตำมแนวทำง 
 ส.กทอ. ตรวจสอบค าขอและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุน หากเห็นว่าค าขอถูกต้อง ครบถ้วน  
จะรวบรวมน าเสนอคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพ่ือขอความเห็น
ผลการพิจารณากลั่นกรอง และเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการ และเสนอคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณา ส.กทอ. จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศ 
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ภำคผนวก ก 
เอกสำรค ำขอรับกำรสนับสนุนส ำหรับ 

โครงกำรติดตั งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับโรงเรียนในชนบท 
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เอกสารค าขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงการ 
ประกอบการขอรับสนับสนุน  
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ที ่  ……………………                             ….............(ที่อยู่หน่วยงาน)................                                                                        
                                                                                   ………………………………………….………... 
  …………………………………………………... 
                                                                 
      ................(วัน/เดือน/ปี).................... 

เรื่อง ขอน ำส่งข้อเสนอโครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับโรงเรียนในชนบท 

เรียน ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. เอกสำรค ำขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงกำร    จ ำนวน     ๔ ชุด 
    ประกอบกำรขอรับสนับสนุน      

  2. ข้อมูลผู้ขอรับกำรสนับสนุนและกำรใช้ประโยชน์จำกระบบฯ จ ำนวน     ๔ ชุด 
  3. กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล      จ ำนวน    ๔ ชุด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  
ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น 

  ในกำรนี้ ………………………………(ชื่อหน่วยงาน)……………………………. มีควำมประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือด าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนในชนบท ทั้งนี้ ได้จัดท ำค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำส่งข้อเสนอโครงกำรฯ ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
                                              ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                   
                                                          (……………………………………………………………..)     
                                                     ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
............................................. 
โทร....................................... 
โทรสำร................................ 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
 
 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ....................................................... โดย ....ระบุชื่อ-สกุล ผู้มอบอ ำนำจ....  
ต าแหน่ง............. ที่อยู่ .................. ขอมอบอ านาจให้กับบุคคลเพ่ือด าเนินการแทน ......................................................................  

โดยมอบอ านาจให้.......ระบุชื่อ-สกุล ผู้รับมอบอ ำนำจ.......... ต าแหน่ง.................................. 
ที่อยู่ ................................................................... ........ เป็นผู้มีอ านาจลงนาม ในการยื่นข้อเสนอโครงการ 
และหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และหนังสือ
ติดต่ออ่ืนใด รวมถึงการขอเบิกเงินและสั่งจ่ายที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนในชนบท จนเสร็จการ 

  การใดที่ผู้รับมอบอ านาจกระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการ
กระท าของ................................................ เพ่ือเป็นหลักฐานรับรองหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… ผู้มอบอ านาจ 
            (                                       ) 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… ผู้รับมอบอ านาจ  
            (                                       ) 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 
            (                                       ) 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 
            (                                       ) 
 
หมำยเหตุ  - พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจทั้งหมด 
  - สามารถปรับรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 

ปิด 
อากร 

แสตมป์ 
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โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส าหรับโรงเรียนในชนบท 

 

 

 

 

 

เสนอ 

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

เสนอโดย 

(ชื่อหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน)  
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
 
1.1  ชื่อหน่วยงาน    
              …………………………………………………………………………………………………………………… (ไทย) 
         …………………………………………………………………………………………………………..      …………(อังกฤษ) 
 
1.2  ที่ตั้งหน่วยงาน 
       เลขที…่……………………………………ถนน…………………………………แขวงต าบล…                      …… 
       เขต/อ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………            ……. 
 
1.3  สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
        เลขที…่…………………………ถนน…………………………………แขวง/ต าบล…………………   …………………… 
        เขต/อ าเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…  ………………… 
 
1.4  หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………โทรสาร……………………………………………… …….... 
       E-mail…………………………… ……………………………………… …………………………………………………….…… 
 
1.5  ประเภทหน่วยงาน 
         หน่วยงานราชการ                                  รัฐวิสาหกิจ 
         สถานบันการศึกษา                                 องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร 
         อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 

  

แบบค ำขอ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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2. บุคลากรในหน่วยงานที่บริหารและด าเนินกิจกรรมโครงการ 
 

 
2.1 ชื่อผู้จัดการโครงการ……………………                ……………………………………… ………………………………. 
       ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ชื่อผู้มีอ านาจลงนามในสัญญากับ  ส.กทอ.   …….........……………………  ………………………………….      . 
      ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

 
3.1 ลักษณะของโครงการโดยย่อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ…………………………………………เดือน/ปี 
3.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการด าเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………                                                                      .................................…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. งบประมาณ 
 

 

4.1 งบประมาณท้ังหมดของโครงการ……………………………………………………………………………….…….…บาท 
4.2 งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………………………...…บาท 
4.3 แหล่งเงินทุนสนับสนุนอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………...บาท 

 
5. เอกสารประกอบค าขอ ประกอบด้วย 

5.1  บทสรุปผู้บริหาร 
5.2  รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
5.3  เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) 
5.4  แผ่น  CD ที่บรรจุข้อมูลโครงการดังกล่าว 

6.  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศใด ๆ ของส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโครงการ และขอรับรองว่าข้อความและรายการข้างต้นถูกต้องตามความ
เป็นจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………………........………………………  ….……… 

       (………………………………………………………………..…) 

ต าแหน่ง…………………………………………………………....... 

ลงวันที่ …   .….…/………………….………/…………………… 

  

18 



แบบฟอร์ม ข.3 
หน้าที่ 5/10 

 
 5 

บทสรุปบริหาร 

โครงการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนในชนบท 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………                                                                       ……………………  
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รายละเอียดขอ้เสนอโครงการ 
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงเรียนในชนบท 

 
1. บทน า 

 

ความเป็นมา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อย่างกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดย
ละเอียดเพื่อมิให้การเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานตามโครงการ 

 
3. ความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาในปัจจุบัน โดยรวบรวมจากข้อมูลในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยใจความเน้นไปทางแสดงถึงความเข้าใจต่อปัญหา 

 
4. การด าเนินงานที่ผ่านมา 

 

การด าเนินที่ผ่านมา การเข้าไปด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาตามข้อ 3 ที่เกิดขึ้น 
 

5. กระบวนการด าเนินงาน 
 

แสดงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน ขอบเขตการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุวิธี
ปฏิบัติงานและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือเน้นในการตอบค าถามว่า ท าอย่างไร ( HOW)                     
ในโครงการนี้โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธี อ่ืนๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้รายละเอียด
แบบก่อสร้างและอธิบายถึงข้ันตอนการท างานทั้งระบบ 

 
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 

ระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะของผลงานที่คาดว่าจะได้จากโครงการอย่างชัดเจนถึงจ านวนเป้าหมาย
และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการด าเนินโครงการฯเปรียบเทียบ
สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินโครงการฯ 

 
7. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละกิจกรรม วิธีตรวจวัด/ประเมินความส าเร็จ 
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8. ระยะเวลาด าเนินโครงการและแผนปฏิบัติ 
 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน 
หรือปี แผนการด าเนินงานก าหนดว่าการท างาน จะด าเนินการอย่างมีล าดับและเสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดไว้โดย
การระบุเวลานี้ควรท าอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลา
การท างาน เช่น 

 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 

หมายเหตุ เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ลงนามในสัญญาจัดซื้อ 
    จัดจ้าง 

             

2. ………………..              
3. ………………..              
4. ………………..              
5. ………………..              
6. ………………..              
7. ติดตามและประเมินผล              
 

9. การรายงานความก้าวหน้า การติดตามและการประเมินผล 

  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้าติดตามผลและประเมินผลของ
โครงการในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เช่น 

 
การรายงาน ก าหนดเวลาส่ง งานที่ส่งมอบ 

รายงานครั้งที่ 1 
(15%) 

๓ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. ส าเนาสัญญา และเอกสารการท าสัญญาว่าจ้างตาม 
    ระเบียบพัสดุ 

รายงานครั้งที่ 2 
(๔๐%) 

7 เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างในเนื้องาน 
    ไม่น้อยกว่า 50% ของเนื้องานในสัญญาว่าจ้าง 

รายงานครั้งสุดท้าย 
(๔5%) 

๑๒ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. ส่งรายงานความคืบหน้าทั้งหมดที่แล้วตามสัญญา  
    ในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทใช้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องมาแจกแจง
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย ตามรายการดังนี้ 

- ค่าบริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการของเจ้าของโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรายปี 
- ค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้เข้าร่วมโครงการ และยอดรวม 
- แผนเบิกเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

 
11. แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ 

 

ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานประกอบด้วยการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย เช่น  

1) งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา…            …..ปี  
เป็นเงินทั้งสิ้น……………                         ………บาท โดยแบ่งได้ ดังนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าใช้สอย 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าวัสดุ 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

รวม   
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2) รายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด 
 

งวดที่ รายการที่เบิก-จ่าย จ านวนเงิน (บาท) เงื่อนไข 
งวดที่ 1 ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
งวดที่…        …. ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
 

12.  ความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
 

ระบุรายละเอียดความรู้ประสบการณ์ จ านวนทีมงาน ความพร้อมในการท างาน และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

• ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ 
• ชื่อ/ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่หลักในโครงการ 
• จัดท าแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กรพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละสายงาน  ตัวอย่าง เช่น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับโรงเรียนในชนบท 

ผู้จัดกำรโครงกำร คณะที่ปรึกษำ ฝ่ำยบริหำร 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยด ำเนินงำน ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
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13. ประวัติและประสบการณ์ของบุคคลกรหลักของโครงการ 
 

ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการท างานของบุคลากรที่เข้าร่วมบริหารโครงการของแต่ละบุคคล 
 

14. เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

กรณีที่รายละเอียดข้อเสนอโครงการที่มีการอ้างถึงเทคโนโลยีหรือผลการศึกษาวิจัยที่จะน ามาใช้ใน
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้ผู้เสนอโครงการแนบเอกสารดังกล่าวไว้ในหมวดเอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ 
ทั้งนี้รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ เช่น สิทธิบัตร รายงานการทดสอบเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในการด าเนินงานโครงการ
ลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอ่ืนๆ 

 

24 
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ข้อมูลผู้ขอรับสนับสนุนและการใช้ประโยชน์จากระบบฯ  



เอกสารแนบ ย.๑ 
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หนังสือรับรองการไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าจ าหน่ายเข้าสู่โรงเรียน 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ...................... 

 
 ข้าพเจ้า.................................................................. ต าแหน่ง.............................................................. 
ในนามของ..........................................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...................... ถนน.................................
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................................  
จังหวัด...........................................ขอรับรองว่าโรงเรียน........................................................เลขที่...................
หมู่ที่.................ต าบล/แขวง....................... อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด....................................... 
เป็นโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าจ าหน่ายเข้าสู่โรงเรียน ว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 
 
 (ลงชื่อ).................................................................... ผู้มีอ านาจลงนาม 
             (........................................................... ...) 
  
 (ลงชื่อ)...................................................................... พยาน 
             (...................................................................) 
  
 (ลงชื่อ)......................................................................  พยาน 
             (...................................................................) 
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แผนที่ตั้งแสดงพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
สถานที่ตั้ง :  
โทรศัพท์ :  
พิกัดพ้ืนที่ :  
 
แผนที่สังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งโรงเรียนที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
 
แผนผังบริเวณแสดงพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
  

กห(แสดงระยะห่างระหว่างจุดที่ตั้งระบบกับตวัอาคารเรียน 
ไม่ควรเกิน 100 เมตร) 
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ภาพถ่ายแสดงบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพที่ 1) 

 
 
ภาพถ่ายแสดงบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพที่ 2) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



แบบฟอร์ม ม.1
หน้าท่ี 1/1

เรียน  ผู้จัดการส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข้าพเจ้า__________________________________ในนามของ_______________________________________________
ต้ังอยู่ท่ี _________________________________________________________________________________________

ขอจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปน้ี

มี ไม่มี มี ไม่มี
เอกสารค าขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงการประกอบการขอรับสนับสนุน

1 หนังสือน าส่ง แบบฟอร์ม ข.1
2 หนังสือมอบอ านาจ แบบฟอร์ม ข.2 

(กรณีมีการมอบอ านาจจากผู้มี
อ านาจลงนาม)

3 แบบค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์ม ข.3

4 CD บรรจุข้อมูล ข้อเสนอโครงการ
ข้อมูลผู้ขอรับสนับสนุนและการใช้ประโยชน์จากระบบฯ

5 หลักฐานแสดงถึงสถานภาพการใช้ไฟฟ้าของ
โรงเรียน
1. หนังสือรับรองการไม่มีไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าจ าหน่ายเข้าสู่โรงเรียน

แบบฟอร์ม ย.1

6 แผนท่ีต้ังแสดงพ้ืนท่ีส าหรับติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย

แบบฟอร์ม ย.2

1. แผนท่ีสังเขปแสดงต าแหน่งท่ีต้ังโรงเรียน
ท่ีจะติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

2. แผนผังบริเวณแสดงพ้ืนท่ีส าหรับติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

๗ หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือการรับรอง
รับผิดชอบต่อข้อมูล

แบบฟอร์ม ม.1

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆท่ีปรากฎในเอกสารเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฎว่าไม่เป็นไปตาม
ท่ีรับรอง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือการรับรองความรับผิดชอบต่อข้อมูล

แบบ
ฟอร์มท่ี

รายการ
หน่วยงานท่ี
ตรวจสอบ

หน่วยงานท่ีขอ
รับการสนับสนุน หมายเหตุ

(ลงชื่อ)__________________________ ผู้ตรวจสอบ
(_________________________)

ต ำแหน่ง_________________________

(ลงชื่อ)__________________________ ผู้ขอรับกำรสนับสนุน
(_________________________)

ต ำแหน่ง_________________________
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ภาคผนวก ข 
เอกสารค าขอรับการสนับสนุนส าหรับ 

โครงการติดตั้งระบบสบูน้ าพลังงานแสงอาทติย์เพื่อการเกษตร 
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เอกสารค าขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงการ 
ประกอบการขอรับสนับสนุน  



แบบฟอร์ม ข.1 
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ที ่  ……………………                             ….............(ที่อยู่หน่วยงาน)................                                                                        
                                                                                   ………………………………………….………... 
  …………………………………………………... 
                                                                 
      ................(วัน/เดือน/ปี).................... 

เรื่อง ขอน ำส่งข้อเสนอโครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพ่ือกำรเกษตร 

เรียน ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. เอกสำรค ำขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูล 
    โครงกำรประกอบกำรขอรับสนับสนุนกำรขอรับสนับสนุน จ ำนวน     ๔ ชุด 

  2. ข้อมูลบ่อบำดำล และพ้ืนที่ติดตั้งระบบฯ   จ ำนวน     ๔ ชุด 
  3. เอกสำรผู้ใช้ประโยชน์จำกระบบสูบน้ ำของโครงกำรฯ   จ ำนวน    ๔ ชุด 
  4. กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล   จ ำนวน    ๔ ชุด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  
ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น 

  ในกำรนี้ ………………………………(ชื่อหน่วยงาน)……………………………. มีควำมประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือด าเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ทั้งนี้ ได้จัดท ำค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำส่งข้อเสนอโครงกำรฯ ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
                                              ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                   
                                                          (……………………………………………………………..)     
                                                     ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
............................................. 
โทร....................................... 
โทรสำร................................ 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
 
 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ....................................................... โดย ....ระบุชื่อ-สกุล ผู้มอบอ ำนำจ....  
ต าแหน่ง............. ที่อยู่ .................. ขอมอบอ านาจให้กับบุคคลเพ่ือด าเนินการแทน ...................................................  

โดยมอบอ านาจให้.......ระบุชื่อ-สกุล ผู้รับมอบอ ำนำจ.......... ต าแหน่ง.................................. 
ที่อยู่ ................................................................... ........ เป็นผู้มีอ านาจลงนาม ในการยื่นข้อเสนอโครงการและ
หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และหนังสือติดต่อ
อ่ืนใด รวมถึงการขอเบิกเงินและสั่งจ่ายที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ใน โครงกำร
ติดตั้งระบบสบูน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร จนเสร็จการ 

  การใดที่ผู้รับมอบอ านาจกระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการ
กระท าของ................................................ เพ่ือเป็นหลักฐานรับรองหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… ผู้มอบอ านาจ 
            (                                       ) 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… ผู้รับมอบอ านาจ  
            (                                       ) 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 
            (                                       ) 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 
            (                                       ) 
 
หมำยเหตุ  - พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจทั้งหมด 
  - สามารถปรับรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 

ปิด 
อากร 

แสตมป์ 
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โครงการติดต้ังระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 

 

 

 

 

 

เสนอ 

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

ส้านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

 

 

 

 

เสนอโดย 

(ชื่อหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน) 
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1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
 
1.1  ชื่อหน่วยงาน    
              …………………………………………………………………………………………………………………… (ไทย) 
         …………………………………………………………………………………………………………..      …………(อังกฤษ) 
 
1.2  ที่ตั้งหน่วยงาน 
       เลขที…่……………………………………ถนน…………………………………แขวงต าบล…                      …… 
       เขต/อ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………            ……. 
 
1.3  สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
        เลขที…่…………………………ถนน…………………………………แขวง/ต าบล…………………   …………………… 
        เขต/อ าเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…  ………………… 
 
1.4  หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………โทรสาร……………………………………………… …….... 
       E-mail…………………………… ……………………………………… …………………………………………………….…… 
 
1.5  ประเภทหน่วยงาน 
         หน่วยงานราชการ                                  รัฐวิสาหกิจ 
         สถานบันการศึกษา                                 องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร 
         อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 

  

แบบค ำขอ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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2. บุคลากรในหน่วยงานที่บริหารและด้าเนินกิจกรรมโครงการ 
 

 
2.1 ชื่อผู้จัดการโครงการ……………………                ……………………………………… ………………………………. 
       ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ชื่อผู้มีอ านาจลงนามในสัญญากับ  ส.กทอ.   …….........……………………  ………………………………….      . 
      ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

 
3.1 ลักษณะของโครงการโดยย่อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………                       ........                                                         ………        
3.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ…………………………………………เดือน/ปี 
3.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการด าเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. งบประมาณ 
 

 

4.1 งบประมาณท้ังหมดของโครงการ……………………………………………………………………………….…….…บาท 
4.2 งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………………………...…บาท 
4.3 แหล่งเงินทุนสนับสนุนอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………...บาท 

 
5. เอกสารประกอบรายละเอียดโครงการ 

5.1  บทสรุปผู้บริหาร 
5.2  รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
5.3  เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) 
5.4  แผ่น  CD ที่บรรจุข้อมูลโครงการดังกล่าว 

6.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายการข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………………........………………………  ….……… 

       (………………………………………………………………..…) 

ต าแหน่ง…………………………………………………………....... 

ลงวันที่ …   .….…/………………….………/…………………… 
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บทสรุปบริหาร 

โครงการติดตั้งระบบสูบน้า้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………                                                                       ……………………  
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รายละเอียดขอ้เสนอโครงการ 
โครงการติดตั้งระบบสบูน้้าพลังงานแสงอาทติย์เพื่อการเกษตร 

 
1. บทน้า 

 

ความเป็นมา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อย่างกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดย
ละเอียดเพื่อมิให้การเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานตามโครงการ 

 
3. ความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาในปัจจุบัน โดยรวบรวมจากข้อมูลในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยใจความเน้นไปทางแสดงถึงความเข้าใจต่อปัญหา 

 
4. การด้าเนินงานที่ผ่านมา 

 

การด าเนินที่ผ่านมา การเข้าไปด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาตามข้อ 3 ที่เกิดขึ้น 
 

5. กระบวนการด้าเนินงาน 
 

แสดงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน ขอบเขตการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุวิธี
ปฏิบัติงานและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือเน้นในการตอบค าถามว่า ท าอย่างไร ( HOW)                     
ในโครงการนี้โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้รายละเอียด
แบบก่อสร้างและอธิบายถึงข้ันตอนการท างานทั้งระบบ 

 
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินโครงการ 

 

ระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะของผลงานที่คาดว่าจะได้จากโครงการอย่างชัดเจนถึงจ านวนเป้าหมาย
และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการด าเนินโครงการฯเปรียบเทียบ
สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินโครงการฯ 

 
7. ดัชนีชี้วัดความส้าเร็จของโครงการ 

 

ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละกิจกรรม วิธีตรวจวัด/ประเมินความส าเร็จ 
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8. ระยะเวลาด้าเนินโครงการและแผนปฏิบัติ 
 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน 
หรือปี แผนการด าเนินงานก าหนดว่าการท างาน จะด าเนินการอย่างมีล าดับและเสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดไว้โดย
การระบุเวลานี้ควรท าอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลา
การท างาน เช่น 

 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 

หมายเหตุ เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ลงนามในสัญญาจัดซื้อ 
    จัดจ้าง 

             

2. ………………..              
3. ………………..              
4. ………………..              
5. ………………..              
6. ………………..              
7. ติดตามและประเมินผล              
 

9. การรายงานความก้าวหน้า การติดตามและการประเมินผล 

  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้าติดตามผลและประเมินผลของ
โครงการในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เช่น 

 
การรายงาน ก้าหนดเวลาส่ง งานที่ส่งมอบ 

รายงานครั้งที่ 1 
(15%) 

๓ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. ส าเนาสัญญา และเอกสารการท าสัญญาว่าจ้างตาม 
    ระเบียบพัสดุ 

รายงานครั้งที่ 2 
(๔๐%) 

๗ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างในเนื้องาน 
    ไม่น้อยกว่า 50% ของเนื้องานในสัญญาว่าจ้าง 

รายงานครั้งสุดท้าย 
(๔5%) 

๑๒ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. ส่งรายงานความคืบหน้าทั้งหมดที่แล้วตามสัญญา  
    ในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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10.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทใช้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องมาแจกแจง
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย ตามรายการดังนี้ 

- ค่าบริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการของเจ้าของโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรายปี 
- ค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้เข้าร่วมโครงการ และยอดรวม 
- แผนเบิกเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

 
11.  แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ 

 

ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานประกอบด้วยการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย เช่น  

1) งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา…            …..ปี  
เป็นเงินทั้งสิ้น……………                         ………บาท โดยแบ่งได้ ดังนี้ 

 
รายการ จ้านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าใช้สอย 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าวัสดุ 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

รวม   
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2) รายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด 
 

งวดที่ รายการที่เบิก-จ่าย จ้านวนเงิน (บาท) เงื่อนไข 
งวดที่ 1 ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
งวดที่…        …. ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
 

12.  ความพร้อมในการด้าเนินโครงการ 
 

ระบุรายละเอียดความรู้ประสบการณ์ จ านวนทีมงาน ความพร้อมในการท างาน และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

• ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ 
• ชื่อ/ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่หลักในโครงการ 
• จัดท าแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กรพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละสายงาน  ตัวอย่าง เช่น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อกำรเกษตร 

ผู้จัดกำรโครงกำร คณะที่ปรึกษำ ฝ่ำยบริหำร 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยด ำเนินงำน ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
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13.  ประวัติและประสบการณ์ของบุคคลกรหลักของโครงการ 
 

ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการท างานของบุคลากรที่เข้าร่วมบริหารโครงการของแต่ละบุคคล 
 

14.  เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

กรณีที่รายละเอียดข้อเสนอโครงการที่มีการอ้างถึงเทคโนโลยีหรือผลการศึกษาวิจัยที่จะน ามาใช้ใน
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้ผู้เสนอโครงการแนบเอกสารดังกล่าวไว้ในหมวดเอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ 
ทั้งนี้รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ เช่น สิทธิบัตร รายงานการทดสอบเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในการด าเนินงานโครงการ
ลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอ่ืนๆ 
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ข้อมูลบ่อบาดาล และพื้นท่ีติดต้ังระบบฯ



แบบฟอร์ม บ.1 
 

 
 47 47 

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ...................... 

 
1. ข้าพเจ้า.......................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่................... 

บ้าน.......................................ต าบล.................................อ าเภอ................................ จังหวัด ............................. 
“เจ้าของบ่อบาดาล” ยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาลและน  าบาดาลในโครงการสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร อย่างน้อย 15 ปี นับตั งแต่วันที่............เดือน..........................พ.ศ. 2561 ข้าพเจ้า
จะไม่ยกเลิกเพิกถอนค ายินยอมก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
 2. หากไม่มีการใช้ประโยชน์ตามข้อก าหนดของโครงการสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  
แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้รื อถอนระบบโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ขอเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั งสิ น   

3. ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฎข้อความเป็นเท็จในภายหลัง 
ข้าพเจ้ายอมรับผิดทุกประการ 
 

เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน     (ลงชื่อ)........................ .................... ผู้ใช้น  า 
         (........................................................)                                    (...........................................) 
ต าแหน่ง.........................................................                       ต าแหน่ง............................... ................... 
 
 
(ลงชื่อ)........................................................ พยาน                     (ลงชื่อ)........................... .................. พยาน 
       (.........................................................)                                      (...........................................) 

 
 

 
เอกสารประกอบ 
- ส าเนาบัตรประชาชน



แบบฟอร์ม บ.2 
 หน้าที่ 1/2 

 
 1 1 

แผนที่ แผนผังแสดงท่ีตั้งบ่อบาดาล ถังเก็บและระบบ พร้อมภาพถ่าย 
สถานที่ตั ง…………………………………………………………………………………………………………………………...….……….
ตรอก/ซอย……………………………………ถนน………………………………..หมู่ที่………………บ้าน…………….……………..
ต าบล..................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด...........................................
โทรศัพท.์..................................................................................  
แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงบ่อบาดาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนผังบริเวณแสดงบ่อบาดาล พร้อมระบบต่างๆ ของโครงการ 
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 2 2 

ภาพถ่ายแสดงบริเวณสถานที่เป็นที่ตั้งบ่อบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์   
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เอกสารประกอบ บ.3 
หน้าที่ 1/6 

 
 1 1 
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เอกสารประกอบ บ.3 
หน้าที่ 2/6 

 
 2 2 
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เอกสารประกอบ บ.3 
หน้าที่ 3/6 

 
 3 3 
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เอกสารประกอบ บ.3 
หน้าที่ 4/6 

 
 4 4 
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เอกสารประกอบ บ.3 
หน้าที่ 5/6 

 
 5 5 
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แผ่นป้ายข้อมูลบ่อน  าบาดาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



 

 

 
 56 56 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารผู้ใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้้าของโครงการฯ
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เอกสารแสดงตนของผูข้อใช้น้้า 
 

วัน..........เดือน..........................พ.ศ.......... 
 

เอกสารแสดงตนของผู้ใช้น  าในพื นท่ี หมู่บ้าน...............................หมู่ที่............. ต าบล.................... ........ 
อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................................. ขอแสดงความประสงค์ที่จะใช้น  าในนาม 
กลุ่มบุคคล/วิสาหกิจชุมชน..................................................................................... ดังมีสมาชิกรายชื่อดังต่อไปนี  
  

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ เลขประจ้าตัวประชาชน ลงลายมือชื่อ 
1     
 ที่อยู่ :     

2     
 ที่อยู่ :     

3     
 ที่อยู่ :    

4     
 ที่อยู่ :    

5     
 ที่อยู่ :    

6     
 ที่อยู่ :    

7     
 ที่อยู่ :    

 
 ทั งนี  หากได้รับการสนับสนุนโครงการ ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกทุกคน พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อก าหนดการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกประการ  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ในกรณีที่สมาชิกมากกว่า 7 รายชื่อ สามารถเพ่ิมช่องชื่อสมาชิกในแบบฟอร์มนี ได้ 

เอกสารแนบ  – ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน



แบบฟอร์ม ช.2 
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หนังสือแสดงการจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน 

 



แบบฟอร์ม ช.3 
 

 
 59 59 

หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ...................... 

 
1.ข้าพเจ้า........................................................ อยู่บ้านเลขท่ี............................ หมู่ที่............................. 

บ้าน...........................ต าบล........................................อ าเภอ.................................... จังหวัด. .............................. 
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก / ส.ค.1 / ส.ป.ก. เลขที่....................................................................... 
เล่มที่..................... หน้า.................................ระวาง.................................... เลขที่ดิน........ .................................. 
หน้าส ารวจ.......................... ต าบล................................ อ าเภอ............................. จังหวัด........................... ....... 
ยินยอมให้...............................................................ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือด าเนินการก่อสร้างและติดตั งระ บบ
สูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 ระบบ อย่างน้อย 15 ปี นับตั งแต่วันที่ลงนามในหนังสือยินยอม  
ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนค ายินยอมก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

2.หากไม่มีการใช้ประโยชน์ตามข้อก าหนดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้รื อถอนระบบ โดยไม่มีเงื่อนไขและ
ไม่ขอเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั งสิ น   

3.ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั งหมดข้างต้นเป็นความจริง หากปรากฎข้อความเป็นเท็จในภายหลัง 
ข้าพเจ้ายอมรับผิดทุกประการ 
  

เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

 (ลงชื่อ).......................................................... ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ ดิน 
             (........................................................) 

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

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

(.........................................................) 
 
 

เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาโฉนดที่ดิน



แบบฟอร์ม ช.4 
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หนังสือยืนยันการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบและประวัติการใช้ท่ีดินแต่ละแปลง 
รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ไร่ 

 
เขียนที่............................................................. 

วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ...................... 
 
1. ข้าพเจ้า........................................................ เจ้าของที่ดินหมายเลข................................... หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ...............................................จังหวัด................ ................................... .....
เนื อท่ีดินจ านวน.............ไร่.............งาน ขณะนี มีการใช้ที่ดินเพ่ือ............................................................. ............. 
2. ข้าพเจ้า........................................................ เจ้าของที่ดินหมายเลข................................... หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................... .....
เนื อท่ีดินจ านวน.............ไร่.............งาน ขณะนี มีการใช้ที่ดินเพ่ือ............................................................. ............. 
3. ข้าพเจ้า........................................................ เจ้าของที่ดินหมายเลข................................... หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................... .....
เนื อท่ีดินจ านวน.............ไร่.............งาน ขณะนี มีการใช้ที่ดินเพ่ือ.......................................................................... 
4. ข้าพเจ้า........................................................ เจ้าของที่ดินหมายเลข................................... หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................... .....
เนื อท่ีดินจ านวน.............ไร่.............งาน ขณะนี มีการใช้ที่ดินเพ่ือ............................................................. ............. 
5. ข้าพเจ้า........................................................ เจ้าของที่ดินหมายเลข................................... หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ...............................................จังหวัด............ ....................................... .....
เนื อท่ีดินจ านวน.............ไร่.............งาน ขณะนี มีการใช้ที่ดินเพ่ือ............................................................. ............. 
6. ข้าพเจ้า........................................................ เจ้าของที่ดินหมายเลข................................... หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ...............................................จังหวัด...................................... ..................
เนื อท่ีดินจ านวน.............ไร่.............งาน ขณะนี มีการใช้ที่ดินเพ่ือ............................................................. ............. 
7. ข้าพเจ้า........................................................ เจ้าของที่ดินหมายเลข................................... หมู่ที่.............
ต าบล....................................อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................... .....
เนื อท่ีดินจ านวน.............ไร่.............งาน ขณะนี มีการใช้ที่ดินเพ่ือ............................................................. ............. 
รวมที่ดินรวมกัน.................................ไร่ 
ทั้งนี้ให้แนบส ำเนำโฉนดที่ดินทุกแปลง 
 

1. กลุ่มจะมีส่วนร่วมในการจัดหาท่อกระจายน  าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละแปลง  เพ่ือใช้ระบบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. กลุ่มจะปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการระบบให้เกิดประโยชน์ร่วมกันตามวัตถุประสงค์โครงการ  
หากไม่มีการใช้ประโยชน์ตามข้อก าหนดของโครงการสูบน  าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเกษตรแล้ว กลุ่ม
ยินยอมให้รื อถอนระบบโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ขอเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั งสิ น   
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3. ข้าพเจ้าในนามสมาชิกกลุ่มผู้ขอใช้ประโยชน์จากระบบของโครงการ ขอรับรองข้อความทั งหมดข้างต้น
เป็นความจริง หากปรากฏข้อความเป็นเท็จในภายหลัง ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกกลุ่มยอมรับผิดทุกประการ 
  

เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 
(ลงชื่อ).............................................. สมาชิกกลุ่ม (ลงชื่อ).............................................. สมาชิกกลุ่ม 
        (.............................................)          (.............................................) 
 
 
(ลงชื่อ).............................................. สมาชิกกลุ่ม (ลงชื่อ).............................................. สมาชิกกลุ่ม 
        (.............................................)          (.............................................) 
 
 
(ลงชื่อ).............................................. สมาชิกกลุ่ม (ลงชื่อ).............................................. สมาชิกกลุ่ม 
        (.............................................)          (.............................................) 
 
 
(ลงชื่อ).............................................. สมาชิกกลุ่ม  
        (.............................................)         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีผู้ร่วมกลุ่มขอใช้ระบบเกิน 7 รายให้ปรับแบบฟอร์มนี้ได้ตามจ้านวนรายของกลุ่ม พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อรับรองทุกคน 
 
- เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบัตรประชาชน 
2. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



แบบฟอร์ม ม.๑
หน้าท่ี 1/2

เรียน  ผู้จัดการส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข้าพเจ้า__________________________________ในนามของ_______________________________________________
ต้ังอยู่ท่ี _________________________________________________________________________________________

ขอจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปน้ี

มี ไม่มี มี ไม่มี
เอกสารค าขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงการประกอบการขอรับสนับสนุน

1 หนังสือน าส่ง แบบฟอร์ม ข.1
2 หนังสือมอบอ านาจ แบบฟอร์ม ข.2 

(กรณีมีการมอบอ านาจจากผู้มี
อ านาจลงนาม)

3 แบบค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์ม ข.3

4 CD บรรจุข้อมูล ข้อเสนอโครงการ
ข้อมูลบ่อบาดาล และพ้ืนท่ีติดต้ังระบบฯ

5 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากบ่อบาดาล 
(1 แผ่น)

แบบฟอร์ม บ.1
กรณีติดต้ังระบบกับบ่อบาดาล

6 แผนท่ีสังเขป แผนผังบริเวณแสดงท่ีต้ังบ่อ
บาดาล ถังเก็บน้ าและระบบ พร้อมภาพถ่าย 
(2 แผ่น)

แบบฟอร์ม บ.2

7 เอกสารประกอบการใช้บ่อบาดาลท่ี
ประกอบด้วย (6 แผ่น)

เอกสารประกอบ บ.3
(กรณีบ่อน้ าบาดาล)

1. ใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล
2. รายงานการทดสอบปริมาณน้ า
3. แผ่นป้ายข้อมูลบ่อน้ าบาดาล
เอกสารผู้ใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้ าของโครงการฯ

8 เอกสารแสดงตนของผู้ขอใช้น้ า แบบฟอร์ม ช.1
9 หนังสือแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เอกสารประกอบ ช.2

(กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน)
10 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน แบบฟอร์ม ช.3
11 หนังสือยืนยันการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

ระบบและประวัติการใช้ท่ีดินแต่ละแปลง 
รวมกันไม่น้อยกว่า 15 ไร่

แบบฟอร์ม ช.4

หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือการรับรองความรับผิดชอบต่อข้อมูล

แบบ
ฟอร์มท่ี

รายการ
หน่วยงานท่ีขอ
รับการสนับสนุน

หน่วยงานท่ี
ตรวจสอบ หมายเหตุ



แบบฟอร์ม ม.๑
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มี ไม่มี มี ไม่มี

แบบ
ฟอร์มท่ี

รายการ
หน่วยงานท่ีขอ
รับการสนับสนุน

หน่วยงานท่ี
ตรวจสอบ หมายเหตุ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
๑๒ หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือการรับรอง

รับผิดชอบต่อข้อมูล
แบบฟอร์ม ม.๑

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆท่ีปรากฎในเอกสารเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฎว่าไม่เป็นไปตาม
ท่ีรับรอง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

(ลงชื่อ)__________________________ ผู้ตรวจสอบ
(_________________________)

ต ำแหน่ง_________________________

(ลงชื่อ)__________________________ ผู้ขอรับกำรสนับสนุน
(_________________________)

ต ำแหน่ง_________________________
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ภาคผนวก ค เอกสารค าขอรับการสนับสนุนส าหรับ 
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
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เอกสารค าขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงการ 
ประกอบการขอรับสนับสนุน  
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ที ่  ……………………                             ….............(ที่อยู่หน่วยงาน)................                                                                        
                                                                                   ………………………………………….………... 
  …………………………………………………... 
                                                                 
      ................(วัน/เดือน/ปี).................... 

เรื่อง ขอน ำส่งข้อเสนอโครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับโรงพยำบำลส่งเสริม
 สุขภำพต ำบล (รพ.สต.) 

เรียน ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. เอกสำรค ำขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงกำร    จ ำนวน     ๔ ชุด 
    ประกอบกำรขอรับสนับสนุน      

  2. ข้อมูลผู้ขอรับกำรสนับสนุนและกำรใช้ประโยชน์จำกระบบฯ จ ำนวน     ๔ ชุด 
  3. ข้อมูลกำรใช้หลอดไฟแสงสว่ำงภำยใน โรงพยำบำลส่งเสริม จ ำนวน    4    ชุด 
      สุขภำพต ำบล (รพ.สต.)    
  4. กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล      จ ำนวน    ๔ ชุด 

  ตำมที่ ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  
ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น 

  ในกำรนี้ ………………………………(ชื่อหน่วยงาน)……………………………. มีควำมประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือด าเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ทั้งนี้ ได้จัดท ำค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอน ำส่งข้อเสนอโครงกำรฯ ดังกล่ำว รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
                                              ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                                                   
                                                          (……………………………………………………………..)     
                                                     ผู้มีอ ำนำจลงนำม 
............................................. 
โทร....................................... 
โทรสำร................................ 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
 
 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ....................................................... โดย ....ระบุชื่อ-สกุล ผู้มอบอ ำนำจ....  
ต าแหน่ง............. ที่อยู่ .................. ขอมอบอ านาจให้กับบุคคลเพ่ือด าเนินการแทน ......................................................................  

โดยมอบอ านาจให้.......ระบุชื่อ-สกุล ผู้รับมอบอ ำนำจ.......... ต าแหน่ง.................................. 
ที่อยู่ ................................................................... ........ เป็นผู้มีอ านาจลงนาม ในการยื่นข้อเสนอโครงการ 
และหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และหนังสือ
ติดต่ออ่ืนใด รวมถึงการขอเบิกเงินและสั่งจ่ายที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  
จนเสร็จการ 

  การใดที่ผู้รับมอบอ านาจกระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการ
กระท าของ................................................ เพ่ือเป็นหลักฐานรับรองหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… ผู้มอบอ านาจ 
            (                                       ) 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… ผู้รับมอบอ านาจ  
            (                                       ) 
 
 
      ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 
            (                                       ) 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 
            (                                       ) 
หมำยเหตุ  - พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจทั้งหมด 
  - สามารถปรับรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 

ปิด 
อากร 

แสตมป์ 
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โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

 

 

 

 

 

เสนอ 

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 

ส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 

ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

เสนอโดย 

(ชื่อหน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุน)  

69 



แบบฟอร์ม ข.3 
หน้าที่ 2/10 

 
 2 

 

 

 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
 
1.1  ชื่อหน่วยงาน    
              …………………………………………………………………………………………………………………… (ไทย) 
         …………………………………………………………………………………………………………..      …………(อังกฤษ) 
 
1.2  ที่ตั้งหน่วยงาน 
       เลขที…่……………………………………ถนน…………………………………แขวงต าบล…                      …… 
       เขต/อ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………            ……. 
 
1.3  สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
        เลขที…่…………………………ถนน…………………………………แขวง/ต าบล…………………   …………………… 
        เขต/อ าเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…  ………………… 
 
1.4  หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………โทรสาร……………………………………………… …….... 
       E-mail…………………………… ……………………………………… …………………………………………………….…… 
 
1.5  ประเภทหน่วยงาน 
         หน่วยงานราชการ                                  รัฐวิสาหกิจ 
         สถานบันการศึกษา                                 องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร 
         อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 

  

แบบค ำขอ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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 3 

2. บุคลากรในหน่วยงานที่บริหารและด าเนินกิจกรรมโครงการ 
 

 
2.1 ชื่อผู้จัดการโครงการ……………………                ……………………………………… ………………………………. 
       ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ชื่อผู้มีอ านาจลงนามในสัญญากับ  ส.กทอ.   …….........……………………  ………………………………….      . 
      ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

 
3.1 ลักษณะของโครงการโดยย่อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ…………………………………………เดือน/ปี 
3.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการด าเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………                                                                      .................................…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. งบประมาณ 
 

 

4.1 งบประมาณท้ังหมดของโครงการ……………………………………………………………………………….…….…บาท 
4.2 งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………………………...…บาท 
4.3 แหล่งเงินทุนสนับสนุนอื่น (ถ้ามี)………………………………………………………………………………………...บาท 

 
5. เอกสารประกอบค าขอ ประกอบด้วย 

5.1  บทสรุปผู้บริหาร 
5.2  รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
5.3  เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ามี) 
5.4  แผ่น  CD ที่บรรจุข้อมูลโครงการดังกล่าว 

6.  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศใด ๆ ของส านักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโครงการ และขอรับรองว่าข้อความและรายการข้างต้นถูกต้องตามความ
เป็นจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………………........………………………  ….……… 

       (………………………………………………………………..…) 

ต าแหน่ง…………………………………………………………....... 

ลงวันที่ …   .….…/………………….………/…………………… 
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บทสรุปบริหาร 

โครงการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………                                                                       ……………………  
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รายละเอียดขอ้เสนอโครงการ 
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล (รพ.สต.) 
 
1. บทน า 

 

ความเป็นมา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ อย่างกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดย
ละเอียดเพื่อมิให้การเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานตามโครงการ 

 
3. ความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาในปัจจุบัน โดยรวบรวมจากข้อมูลในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยใจความเน้นไปทางแสดงถึงความเข้าใจต่อปัญหา 

 
4. การด าเนินงานที่ผ่านมา 

 

การด าเนินที่ผ่านมา การเข้าไปด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาตามข้อ 3 ที่เกิดขึ้น 
 

5. กระบวนการด าเนินงาน 
 

แสดงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนการด าเนินงาน ขอบเขตการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุวิธี
ปฏิบัติงานและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือเน้นในการตอบค าถามว่า ท าอย่างไร ( HOW)                     
ในโครงการนี้โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้รายละเอียด
แบบก่อสร้างและอธิบายถึงข้ันตอนการท างานทั้งระบบ 

 
6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 

ระบุรายละเอียดลักษณะเฉพาะของผลงานที่คาดว่าจะได้จากโครงการอย่างชัดเจนถึงจ านวนเป้าหมาย
และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการด าเนินโครงการฯเปรียบเทียบ
สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินโครงการฯ 

 
7. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละกิจกรรม วิธีตรวจวัด/ประเมินความส าเร็จ 
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8. ระยะเวลาด าเนินโครงการและแผนปฏิบัติ 
 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน 
หรือปี แผนการด าเนินงานก าหนดว่าการท างาน จะด าเนินการอย่างมีล าดับและเสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดไว้โดย
การระบุเวลานี้ควรท าอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลา
การท างาน เช่น 

 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 

หมายเหตุ เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ลงนามในสัญญาจัดซื้อ 
    จัดจ้าง 

             

2. ………………..              
3. ………………..              
4. ………………..              
5. ………………..              
6. ………………..              
7. ติดตามและประเมินผล              
 

9. การรายงานความก้าวหน้า การติดตามและการประเมินผล 

  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้าติดตามผลและประเมินผลของ
โครงการในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เช่น 

 
การรายงาน ก าหนดเวลาส่ง งานที่ส่งมอบ 

รายงานครั้งที่ 1 
(15%) 

๓ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. ส าเนาสัญญา และเอกสารการท าสัญญาว่าจ้างตาม 
    ระเบียบพัสดุ 

รายงานครั้งที่ 2 
(๔๐%) 

7 เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างในเนื้องาน 
    ไม่น้อยกว่า 50% ของเนื้องานในสัญญาว่าจ้าง 

รายงานครั้งสุดท้าย 
(๔5%) 

๑๒ เดือน นับจากวันลงนาม
ในสัญญา/หนังสือยืนยัน 

1. ส่งรายงานความคืบหน้าทั้งหมดที่แล้วตามสัญญา  
    ในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทใช้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องมาแจกแจง
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย ตามรายการดังนี้ 

- ค่าบริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการของเจ้าของโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนเป็นรายปี 
- ค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้เข้าร่วมโครงการ และยอดรวม 
- แผนเบิกเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการจากแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

 
11. แผนการเบิกจ่ายเงินของโครงการ 

 

ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานประกอบด้วยการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย เช่น  

1) งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา…            …..ปี  
เป็นเงินทั้งสิ้น……………                         ………บาท โดยแบ่งได้ ดังนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าใช้สอย 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าวัสดุ 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
-  จ าแนกรายละเอียด 

  

รวม   
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2) รายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด 
 

งวดที่ รายการที่เบิก-จ่าย จ านวนเงิน (บาท) เงื่อนไข 
งวดที่ 1 ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
งวดที่…        …. ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  

รวม    
 

12.  ความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
 

ระบุรายละเอียดความรู้ประสบการณ์ จ านวนทีมงาน ความพร้อมในการท างาน และการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

• ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ 
• ชื่อ/ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่หลักในโครงการ 
• จัดท าแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กรพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละสายงาน  ตัวอย่าง เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) 

ผู้จัดกำรโครงกำร คณะที่ปรึกษำ ฝ่ำยบริหำร 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยด ำเนินงำน ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
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13. ประวัติและประสบการณ์ของบุคคลกรหลักของโครงการ 
 

ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการท างานของบุคลากรที่เข้าร่วมบริหารโครงการของแต่ละบุคคล 
 

14. เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

กรณีที่รายละเอียดข้อเสนอโครงการที่มีการอ้างถึงเทคโนโลยีหรือผลการศึกษาวิจัยที่จะน ามาใช้ใน
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนให้ผู้เสนอโครงการแนบเอกสารดังกล่าวไว้ในหมวดเอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ 
ทั้งนี้รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ เช่น สิทธิบัตร รายงานการทดสอบเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในการด าเนินงานโครงการ
ลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอ่ืนๆ 
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ข้อมูลผู้ขอรับสนับสนุนและการใช้ประโยชน์จากระบบฯ  
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หลักฐานที่แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ของรัฐหรือได้รับมอบหมาย
จากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ของรัฐหรือได้รับ
มอบหมายจากต้นสังกัดให้เป็นผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนกับกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  

 



เอกสารแนบ ย.๒ 
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หนังสือรับรองการไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าจ าหน่ายเข้าสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
 

เขียนที่............................................................. 
วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ...................... 

 
 ข้าพเจ้า.................................................................. ต าแหน่ง.............................................................. 
ในนามของ..........................................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...................... ถนน.................................
ตรอก/ซอย....................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................................  
จังหวัด...........................................ขอรับรองว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.............................................
เลขที่..........................หมู่ที่.................ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด....................................... เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่ไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้า
จ าหน่ายเข้าสู่โรงพยาบาล ว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
 เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 
 
 (ลงชื่อ).................................................................... ผู้มีอ านาจลงนาม 
             (..............................................................) 
  
 (ลงชื่อ)...................................................................... พยาน 
             (...................................................................) 
  
 (ลงชื่อ)...................................................................... พยาน 
             (...................................................................) 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ย.3 
หน้าที่ 1/๒ 

 
 1 

แผนที่ตั้งแสดงพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
สถานที่ตั้ง :  
โทรศัพท์ :  
พิกัดพ้ืนที่ :  
 
แผนที่สังเขปแสดงต าแหน่งที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

 
 
แผนผังบริเวณแสดงพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

   

กห(แสดงระยะห่างระหว่างจุดที่ตั้งระบบกับตวัอาคารของ รพ.สต. 
ไม่ควรเกิน 100 เมตร) 
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เอกสารแนบ ย.3 
หน้าที่ 2/๒ 

 
 2 

ภาพถ่ายแสดงบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพที่ 1) 

 
 
ภาพถ่ายแสดงบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นที่ตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพที่ 2) 
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ข้อมูลการใช้หลอดไฟแสงสว่างภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.)



 

 
 1 

เอกสารแนบ ฟ.1 
หน้าที่ 1/2 

แบบแสดงข้อมูลการใช้หลอดไฟแสงสว่างภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ค าชี้แจง ส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อเสนอในการณีท่ีหลอดไฟแสงสว่างที่สามารถเข้าร่วมโครงการไม่
อยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. มีการใช้งานไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน จ านวน 250 วันต่อปี หรือรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงต่อปี 
2. ขอเปลี่ยน/ทดแทนหลอดไฟแบบเดิมเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ดังนี้ 

ล าดับ หลอดเดิม หลอด LED ที่น ามาทดแทน 
  ประเภทหลอด ขนาดอุปกรณ์ (วัตต์) ประเภทหลอด ขนาดอุปกรณ์ (วัตต์) 
1 ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 18 LED Tube (60 cm.) ไม่เกิน 9 
2 ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 36 LED Tube (120 cm.) ไม่เกิน 18 
3 ฟลูออเรสเซนต์ (T5) 28 LED Tube (120 cm.) ไม่เกิน 18 
4 คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ A60 E27 ไม่เกิน 36 LED A60 E27 Bulb ไม่เกิน 18 
5 คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ E29 ไม่เกิน 20 LED E29 Bulb ไม่เกิน 10 

 
1. ข้อมูลการใช้หลอดไฟแสงสว่างภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ล าดับ หลอดเดิม ข้อมูลการใช้งาน 
  ประเภทหลอด ขนาดอุปกรณ์ 

(วัตต์) 
จ านวน 
(หลอด) 

จ านวนชั่วโมงใช้งาน 
(ชม.ต่อวัน) 

จ านวนวันใช้งาน 
(วันต่อปี) 

ชั่วโมงท างานทั้งปี 
(ชม.ต่อปี) 

1 ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 18         
2 ฟลูออเรสเซนต์ (T8) 36         
3 ฟลูออเรสเซนต์ (T5) 28         
4 คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ A60 E27 ไม่เกิน 36         
5 คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ E29 ไม่เกิน 20         
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 2 

เอกสารแนบ ฟ.1 
หน้าที่ 2/2 

2. แนวทางและวิธีการจัดการหลอดไฟเก่าและอุปกรณ์ส่วนควบท่ีรื้อถอน 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ...................................................  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



แบบฟอร์ม ม.1
หน้าท่ี 1/2

เรียน  ผู้จัดการส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ข้าพเจ้า__________________________________ในนามของ_______________________________________________
ต้ังอยู่ท่ี _________________________________________________________________________________________

ขอจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปน้ี

มี ไม่มี มี ไม่มี
เอกสารค าขอรับสนับสนุนและแผ่น CD บรรจุข้อมูลโครงการประกอบการขอรับสนับสนุน

1 หนังสือน าส่ง แบบฟอร์ม ข.1
2 หนังสือมอบอ านาจ แบบฟอร์ม ข.2 

(กรณีมีการมอบอ านาจจากผู้มี
อ านาจลงนาม)

3 แบบค าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

แบบฟอร์ม ข.3

4 CD บรรจุข้อมูล ข้อเสนอโครงการ
ข้อมูลผู้ขอรับสนับสนุนและการใช้ประโยชน์จากระบบฯ

5 หลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ของรัฐหรือได้รับมอบหมายจากต้น
สังกัดให้เป็นผู้ย่ืนขอรับการสนับสนุนกับกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เอกสารแนบ ย.1

6 หลักฐานแสดงถึงสถานภาพการใช้ไฟฟ้าของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
1. หนังสือรับรองการไม่มีไฟฟ้าของการไฟฟ้า
จ าหน่ายเข้าสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.)

แบบฟอร์ม ย.2

7 แผนท่ีต้ังแสดงพ้ืนท่ีส าหรับติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย

แบบฟอร์ม ย.3

1. แผนท่ีสังเขปแสดงต าแหน่งท่ีต้ังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ท่ีจะติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2. แผนผังบริเวณแสดงพ้ืนท่ีส าหรับติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อมูลการใช้หลอดไฟแสงสว่างภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)

8 แบบแสดงข้อมูลการใช้หลอดไฟแสงสว่างภายใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)

แบบฟอร์ม ฟ.1

หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือการรับรองความรับผิดชอบต่อข้อมูล

แบบ
ฟอร์มท่ี

รายการ
หน่วยงานท่ี
ตรวจสอบ

หน่วยงานท่ีขอ
รับการสนับสนุน หมายเหตุ



แบบฟอร์ม ม.1
หน้าท่ี 2/2

มี ไม่มี มี ไม่มี

แบบ
ฟอร์มท่ี

รายการ
หน่วยงานท่ี
ตรวจสอบ

หน่วยงานท่ีขอ
รับการสนับสนุน หมายเหตุ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
9 หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือการรับรอง

รับผิดชอบต่อข้อมูล
แบบฟอร์ม ม.1

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆท่ีปรากฎในเอกสารเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังปรากฎว่าไม่เป็นไปตาม
ท่ีรับรอง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

(ลงชื่อ)__________________________ ผู้ตรวจสอบ
(_________________________)

ต ำแหน่ง_________________________

(ลงชื่อ)__________________________ ผู้ขอรับกำรสนับสนุน
(_________________________)

ต ำแหน่ง_________________________




