
 

ดําเนินงานโดย  บรษัิท ทรีโซน เอ็นเนอรยี่ แอนด เซอรวิส จํากัด    หนา 1-4 

 
 

ใบสมัคร 

เขารวมโครงการใหคําปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพ่ืออนุรักษพลังงานไฟฟา (Electric Facilitator) 

ตามแผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2558-2579 
 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1) ชื่อโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม......................................................... TSIC-ID…………………………………. 

1.2) ชื่อนิติบุคคล ……………………………………………………………………………………………….……………………………… 

1.3) สถานท่ีตั้ง เลขท่ี …………………หมู ………. ซอย ........................................... ถนน………………………………… 

              แขวง/ตําบล………………….……อําเภอ/เขต ………………………………จังหวัด …………………………... 

              รหัสไปรษณีย ……………… Website …………………………………… E-mail …………………………….. 

              โทรศัพท……………………………… มือถือ …………………………… …โทรสาร………………………………..  

1.4) ประเภทอุตสาหกรรม/ประเภทอาคาร  (ระบุ)…………………………………………………………………………………. 

1.5) จํานวนหมอแปลงไฟฟา………......ตัว  ขนาดหมอแปลงไฟฟา..........................kVA หรือ……………………kW 

1.6) ปริมาณผลผลิต ………………………………………….(หนวย/ป) 

1.7) ผูประสานงาน ………………………………………………….ตําแหนง …………………………………………………………… 

   โทรศัพท …………………………………… มือถือ …………………………………… E-Mail …………………………………. 

1.8) จํานวนพนักงานท้ังหมด ………………………….. คน 

1.9) เวลาทํางาน ……………ชม./วัน …………………..วัน/ป   
 

2. ขอมูลการใชพลังงานดานไฟฟา (ในรอบ 1 ปท่ีผานมา ขอมูลป2560) 

2.1) ใชพลังงานไฟฟารวม………………………………………หนวย (kWh)/ป หรือ ……………………………………. บาท/ป 

2.2) ใชเชื้อเพลิง (ระบุ) ……………………………รวม………………………………หนวย /ป หรือ ……………………….บาท/ป 

 ใชเชื้อเพลิง (ระบุ) ……………………………รวม………………………………หนวย /ป หรือ ……………………….บาท/ป 

 ใชเชื้อเพลิง (ระบุ) ……………………………รวม………………………………หนวย /ป หรือ ……………………….บาท/ป 
 

3. ขอมูลอุปกรณ / เครื่องจักรหลักท่ีใชพลังงานไฟฟา 

  ระบบปรับอากาศ 

               ชื่ออุปกรณ ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                           ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                           ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 



 

ดําเนินงานโดย  บรษัิท ทรีโซน เอ็นเนอรยี่ แอนด เซอรวิส จํากัด    หนา 2-4 

                               ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                           ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

      อัดอากาศ 

                ชื่ออุปกรณ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด  

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

           แสงสวาง  

                  ชื่ออุปกรณ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด  

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

      มอเตอรไฟฟา 

                ชื่ออุปกรณ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด  

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

    อ่ืนๆ(ระบุ) 

                ชื่ออุปกรณ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด  

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 

                             ......................................ขนาด………………….หนวย………………… จํานวน…………ชุด 
 



 

ดําเนินงานโดย  บรษัิท ทรีโซน เอ็นเนอรยี่ แอนด เซอรวิส จํากัด    หนา 3-4 

4. มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบไฟฟาท่ีกําลังดําเนินการหรือสนใจท่ีจะดําเนินการ 
 

 4.1 .............……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4.2 .............……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4.3 .............……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4.4 .............……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 4.5 .............……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

5. โรงงาน/อาคารของทานเคยดําเนินกิจกรรมใดบาง 

 แตงตั้งผูรับผิดชอบดานพลังงาน (ผชร./ผชอ.) 

 สงรายงานการจัดการพลังงานและผลการตรวจสอบรับรองฯ ประจําป 2560 

 เคยเขารวมโครงการอนุรักษพลังงานกับ พพ. เม่ือป พ.ศ. ……………………… 

 ดําเนินกิจกรรมตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

 ขอผอนผันการปฏิบัติตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 
 

6. ในการเขารวมโครงการ สถานประกอบการตองการใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบและใหคําแนะนําในเรื่องใดของ

ระบบไฟฟา 

 6.1. ……………………………………............................................................................................................... 

 6.2. ……………………………………............................................................................................................... 

 6.3. ……………………………………............................................................................................................... 

 6.4. ……………………………………............................................................................................................... 
 

 6.5. …………………………………….............................................................................................................. 
 

7. สถานประกอบการมีงบประมาณท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน  มี           ไมมี 

8. สถานประกอบการพรอมท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟาหรือไม       พรอม      ไมพรอม 

9.  สถานประกอบการพรอมท่ีจะใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับระบบไฟฟา            พรอม      ไมพรอม 

     อยางนอย 3 ทาน เขารวมกิจกรรมตางๆ กับทีมผูเช่ียวชาญหรือไม 
 

10. สถานประกอบการมีความตองการใหท่ีปรึกษาชวยจัดทําใบสมัครขอรับเงิน  ตองการ     ไมตองการ 

     สนับสนุนการลงทุนจาก โครงการท่ี พพ. เปดรับสมัคร      

11. สถานประกอบการของทานกําลังอยูในชวงสมัครหรือรอยืนยันเขารวมกับ    ใช     ไมใช 

      โครงการอ่ืนของ พพ. อยูหรือไม ถามีโปรดระบุ 

โครงการ…………………………………………………………………..…… 



 

ดําเนินงานโดย  บรษัิท ทรีโซน เอ็นเนอรยี่ แอนด เซอรวิส จํากัด    หนา 4-4 

12. สถานประกอบการมีความยินยอมและอํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ี        ยินยอม       ไมยินยอม                         

     หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก พพ. เขามาตรวจสอบการติดตั้งและผลการ                                               

     ประหยัดพลังงานแตละมาตรการ เพ่ือประโยชนในการติดตามประเมินผล                                      

     และประชาสัมพันธในโครงการตอไป       
 

 

 

13.  รายช่ือบุคลากรท่ีจะเปนคณะทํางาน อยางนอย 3 คน 
 
 

1. ชื่อ-สกุล………………………………………………………. ตําแหนง ……………………………………………… 

2. ชื่อ-สกุล………………………………………………………. ตําแหนง ……………………………………………… 

3. ชื่อ-สกุล………………………………………………………. ตําแหนง ……………………………………………… 

4. ชื่อ-สกุล………………………………………………………. ตําแหนง ……………………………………………… 

5. ชื่อ-สกุล………………………………………………………. ตําแหนง ……………………………………………… 

 

   

  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดกรอกในใบสมัครนี้เปนจริงทุกประการ 
 

         
 
 

 

  ลงนาม.........................................................ผูมีอํานาจลงนาม 

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

  ตําแหนง.................................................................... 

  วันท่ีสมัคร................................................................. 

 

 

ติดตอท่ีปรึกษา 

คุณ : ………………………………………………………… 

Email  : …………………………………………………… 
 

 

ประทบัตราบริษทั 


	ใบสมัคร
	เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator)

