
การยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8

ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ ฯ ตามกรอบยุทธศาสตร์
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดังนี้

1) กลุ่มงำนตำมกฎหมำย กลุ่มงำนสนับสนุนนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน
และพลังงำนทดแทน กลุ่มงำนศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย นวัตกรรมและสำธิตต้นแบบ 
กลุ่มงำนสื่อสำร และข้อมูล ข่ำวสำร กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำนส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน ในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม 
อุตสำหกรรมขนำดเล็ก (SME) อำคำร บ้ำนอยู่อำศัย ภำคขนส่ง 
ธุรกิจฟำร์มเกษตรสมัยใหม่ และพ้ืนที่พิเศษ เปิดรับค ำขอรับกำรสนับสนุน
โครงกำร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กรกฎำคม 2565 
ภำยในเวลำ 16.30 น.

2) กลุ่มงำนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทนเศรษฐกิจฐำนรำก 
เปิดรับค ำขอรับกำรสนับสนุนโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2565 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565
ภำยในเวลำ 16.30 น.



Timeline การยื่นข้อเสนอโครงการของ อปท. / ส่วนราชการภูมิภาค / ส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัด

อปท./ส่วนราชการภูมิภาค
พัฒนาโครงการ 

คณะท างานฯ
กลั่นกรอง เรียงล าดับ

กบจ.
เห็นชอบ

เสนอแนะ

อปท./ส่วนราชการภูมิภาค
ยื่นโครงการเข้าระบบ

กองทุนฯ

ประกำศรับข้อเสนอ
กองทุนฯ

ปิดรับข้อเสนอ

สพจ.แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้กับ อปท./ส่วนราชการ

ภูมิภาค

กองทุนฯ
- ประกำศยุทธศำสตร์
- ประกำศรับสมัคร Admin

• สพจ.ให้กำรแนะน ำ/ให้ค ำปรึกษำใน
กำรพัฒนำโครงกำร

• จังหวัดประชุมชี้แจงกำรกลั่นกรอง
กับ คณะท ำงำนฯ

•จังหวัดแจ้งผลให้ อปท./ส่วนรำชกำรภูมิภำค
รับทรำบ และแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
•อปท./ส่วนรำชกำรภูมิภำค ยื่นข้อเสนอ
โครงกำรผ่ำนระบบ โดย สพจ.ให้ค ำแนะน ำ

•สพจ.รวบรวมโครงกำร จำก อปท. และ 
หน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค
•คณะท ำงำนให้คะแนนและกลั่นกรอง 
จัดล ำดับควำมส ำคัญ
• ควำมพร้อมของกลุ่ม
• ควำมพร้อมผู้ด ำเนินโครงกำร (อปท.)
• กำรเช่ือมโยง สถำนีพลังงำนชุมชน
• ผลกระทบเศรษฐกิจฐำนรำก
• กำรร่วมลงทุนของกลุ่ม/หน่วยงำนท่ี

ด ำเนินงำน

สมัคร admin
8 มิ.ย.-10 ก.ค.65

1 -30 ก.ย.65

32 วัน 1 วัน 30 วัน

31 ส.ค.6516 ส.ค.-30 ส.ค.65รับสมัครโครงการ
11 ก.ค.-15 ส.ค.65

•สพจ.แจ้งประชำสัมพันธ์ให้กับ 
อปท./ส่วนรำชกำรภูมิภำค
• ผู้มีสิทธ์ิขอทุน
• กำรยื่นขอทุน
• ใบสมัครและเอกสำร
• Timeline

แผนการด าเนินงานส านักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 2566 
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35 วัน
15 วัน



แผนการด าเนินงาน การคัดแยก และกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    
และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1

พลังงานจังหวัด

คณะท างานบูรณาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.)

แจ้งผล3

กลั่นกรอง2

1.1 สมัคร Admin กับกองทุน
1.2 ส่งข้อเสนอโครงการ

12 ติดตามโครงการ

สพจ. ท าหน้าที่ในการดูแล
หรือให้ค าปรึกษา (พี่เลี้ยง)

ยื่นใบสมัครเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการภูมิภาค

ส่วนราชการส่วนกลางทีม่ีที่ตัง้ในจังหวัด
(ผู้ขอรับการสนับสนุน)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ กลุ่มเกษตร

ที่มีหน่วยงานราชการรับรอง
กลุ่มชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต าบล หรือโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล ฯลฯ

ส ารวจพ้ืนที่

ขอค าแนะน า

ผู้ขอรับการสนับสนุน

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส.กทอ.

คณะท างาน (ถ้าแต่งตั้ง)

คณะกรรมการกองทุน

ส.กทอ. ประกาศผล

5

6 คัดแยก

น าเสนอ

กลั่นกรอง

7

8

เสนอพิจารณาโครงการ9

10
แจ้งผล

11
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สือ
ยืน

ยัน
4

แจ้งผลการพิจารณ
า

คณะอนุกรรมการ โครงการที่ผ่าน (File)
- ใบสมัครเทคโนโลยีของผู้ขอรับ
กำรสนับสนุน
- เอกสำรหลักฐำน
- CD หรือ DVD หรือ Flash Drive

9



10

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

1. ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุน

(กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ)

1.1 ยื่นเอกสารโครงการให้แก่ หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน

(1) ใบสมัครเทคโนโลยี

(2) เอกสารหลักฐาน

ส่งเอกสารภายในระยะเวลา 
ที่ผู้ขอรับการสนับสนุน 

ก าหนด

2. ผู้ขอรับการสนับสนุน

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการภูมิภาค 
ส่วนราชการส่วนกลางท่ีมีที่ตั้งในจังหวัด)

(1) ข้อเสนอโครงการ

2.1 ยื่นเอกสารโครงการให้แก่ สพจ.

(2) ใบสมัครเทคโนโลยี

(3) เอกสารหลักฐาน

ส่งเอกสารภายใน
ระยะเวลา

ที่ สพจ. ก าหนด

2.2 ยื่นข้อเสนอโครงการ ให้แก่ กองทุน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ส านักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.)

3.1. แจ้งผลการพิจารณา
ผู้ขอรับสนับสนุน

1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (ฉบับจริง)

3.2. แจ้งผลการพิจารณา
ส.กทอ.

(4) ผลการพิจารณา (Excel) 

(3) หนังสือแจ้งผลการพิจารณา (ฉบับจริง)

(2) เอกสารหลักฐาน (PDF)

(1) ใบสมัครเทคโนโลยี (PDF)

(5) รายงานการประชุม ก.บ.จ. (PDF) 

4. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

4.1 ส.กทอ. คัดแยกข้อเสนอโครงการ ที่ผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจาก ก.บ.จ. 

4.2 ส.กทอ. ส่งผลการคัดแยกข้อเสนอโครงการ ให้แก่ 
สพจ. เพ่ือยืนยันผลการคัดแยก 

(1) หนังสือน าส่ง (ฉบับจริง)

(2) ผลการคัดแยกข้อเสนอโครงการ (Excel)

(1) หนังสือน าส่ง (ฉบับจริง) 

4.3 สพจ. ส่งหนังสือเพื่อยืนยันผลการคัดแยก 
ให้แก่ ส.กทอ. 

(2) ผลการคัดแยกข้อเสนอโครงการ (Excel) 
(ที่ผ่านการตรวจสอบ แก้ไข และยืนยันข้อมูลแล้ว)ส่งเอกสารเฉพาะโครงการ/ระบบ ที่ผ่านการพิจารณา

จาก ก.บ.จ. เท่านั้นรูปแบบไฟล์ PDF 
บรรจุในแผ่น CD/DVD/Flash Drive 
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สถานีพลังงานชุมชน ที่เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานภายใต้แนวคิด ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า 
โดยสามารถขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเดี่ยว หรือหลายเทคโนโลยีที่ประกอบกัน โดยมีรูปแบบของการร่วมจ่าย (Co-Pay)

สถานีพลังงานชุมชน

1. ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
- แบบรถเข็น ขนาดไม่น้อยกว่า 340 วัตต์
- แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์

2. เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
3. ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง
4. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5. ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย
6. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ส าหรับห้องเย็น

7.ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส าหรับบ่อบาดาล

ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์
ถังพักน้ าขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

9.ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid)

- ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง
(Mini/Micro Grid)

1. ขนาดไม่น้อยกว่า 12 กิโลวัตต์ 
แบตเตอรี่ลิเธียม 134 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

2. ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ 
แบตเตอรี่ลิเธียม 224 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

3. ขนาดไม่น้อยกว่า 40 กิโลวัตต์ 
แบตเตอรี่ลิเธียม 447 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

- ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย 
(Solar home)
ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ 

แบตเตอรี่ลิเธียม 120 แอมป์แปร์-ชั่วโมง

8.ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ส าหรับแหล่งกักเก็บน้ าผิวดิน

ขนาดแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 25 กิโลวัตต์

พื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 15 ไร่ 
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 7 ครัวเรือน

พื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 150 ไร่ 
ผู้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 15 ครัวเรือน

กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หรือ การอนุรักษ์พลังงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
กลุ่มการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก
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ปัจจัยที่ใช้พิจารณา

➢ หลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
➢ หลักฐาน เอกสารสิทธิ์ที่ดินท าการเกษตร
➢ ข้อมูลการเพาะปลูกพืชย้อนหลัง
➢ การร่วมลงทุน

➢ กระบวนการการใช้งานของเทคโนโลยี
➢ ข้อมูลย้อนหลังการใช้งานในรูปแบบเดิม
➢ ความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยี
➢ เทคนิคการกักเก็บและส่งจ่าย

➢ แผนการใช้งานเทคโนโลยี
➢ แผนการบ ารุงรักษา
➢ การกระตุ้นเศรษฐกิจ
➢ ความคุ้มค่าของโครงการ
➢ การเชื่อมโยงไปสู่สถานีพลังงานชุมชน

มิติด้านคุณสมบัติผู้สมัคร

มิติด้านเทคนิค

มิติด้านความยั่งยืน

13



รูปแบบเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
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ระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์บบเคลือ่นที ่ชนดิรถเข็น และ ชนดิลำกจงู

15

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณ
สนับสนุน

กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

1 ระบบสบูน ้ำพลังงำน
แสงอำทติย ์
แบบเคลือ่นที่

แบบรถเข็น
• แผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ยกวำ่ 340 วตัต์

22,000 บำท • กลุม่เป็นผูจั้ดหำรถเข็น

แบบลำกจงู 
• แผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ยกวำ่ 3,060 วตัต์
• มอเตอรป์ระสทิธภิำพสงู 3 แรงมำ้ หรอื
2.2 kW เหมำะสมกบัชนดิป๊ัมสบูน ้ำ

220,000 บำท • กลุม่เป็นผูจั้ดหำป๊ัมสบูน ้ำและอปุกรณ์สบูน ้ำ
(เหมำะสมกบัชนดิของมอเตอร)์



ระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์บบเคลือ่นที ่ชนดิรถเข็น และ ชนดิลำกจงู

16

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณ
สนับสนุน

กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

1 ระบบสบูน ้ำพลังงำน
แสงอำทติย ์
แบบเคลือ่นที่

แบบรถเข็น
• แผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ยกวำ่ 340 วตัต์

22,000 บำท • กลุม่เป็นผูจั้ดหำรถเข็น



ระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์บบเคลือ่นที ่ชนดิรถเข็น และ ชนดิลำกจงู

17

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณ
สนับสนุน

กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

1 ระบบสบูน ้ำพลังงำน
แสงอำทติย ์
แบบเคลือ่นที่

แบบลำกจงู 
• แผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ยกวำ่ 3,060 วตัต์
• มอเตอรป์ระสทิธภิำพสงู 3 แรงมำ้ หรอื
2.2 kW เหมำะสมกบัชนดิป๊ัมสบูน ้ำ

220,000 บำท • กลุม่เป็นผูจั้ดหำป๊ัมสบูน ้ำและอปุกรณ์สบูน ้ำ
(เหมำะสมกบัชนดิของมอเตอร)์



ระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์แบบลำกจงู
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ระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติย ์แบบเคลือ่นที ่ส ำหรบัแบบรถเข็น และแบบลำกจงู

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื สว่นรำชกำรภมูภิำค 
หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวดั และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของหน่วยงำนที่
ขอรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมสีมำชกิกลุม่ไมน่อ้ยกวำ่ 3 รำย ส ำหรับแบบรถเข็น และสมำชกิกลุม่ไมน่อ้ยกวำ่ 4 รำย ส ำหรับ
แบบลำกจงู

(3) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งขึน้ทะเบยีนเกษตรกรครบทกุรำย กบั ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 
(4) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมกีำรท ำกำรเกษตรกรรม เพำะปลกูพชืชนดินัน้ ๆ อยูแ่ลว้ และจะตอ้งมกีำรจ ำหน่ำย หรอื เพือ่ใช ้

บรโิภคในครัวเรอืน
(5) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมสีว่นร่วมในกำรร่วมลงทนุ เป็นผูจั้ดหำรถเข็น ส ำหรับรองรับระบบสบูน ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์แบบ

รถเข็น และเป็นผูจั้ดหำทอ่สบูน ้ำหรอือปุกรณ์สบูน ้ำ ส ำหรับรองรับระบบสบูน ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์แบบลำกจงู ตำมทีห่น่วยงำนผูข้อรับ
กำรสนับสนุนเป็นผูก้ ำหนด

(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบันทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนของระบบเป็นระยะเวลำ 8 ปี ใหก้บั
หน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำระบบสบูน ้ำพลังงำนแสงอำทติยใ์หส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดอำยกุำรใชง้ำน      
ระบบ

(8) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดังนี้
- เอกสำรหลักฐำนกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกรของสมำชกิในกลุม่ (ครบทกุรำย)
- ส ำเนำบัตรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- ส ำเนำโฉนดทีด่นิดำ้นหนำ้และดำ้นหลังของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)(ถำ้ไมม่ตีอ้งแสดงสัญญำเชำ่ทีด่นิ พรอ้มแนบส ำโฉนด
ทีด่นิทีไ่ดท้ ำกำรเชำ่)

- ภำพถำ่ยพืน้ทีเ่พำะปลกูของสมำชกิ (ครบทกุรำย) 19



เตำชวีมวลประสทิธภิำพสงู

20

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณสนับสนุน กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

2 เตำชวีมวลประสทิธภิำพสงู

เตำรวมใจ

• เตำมณฑล 1 กระทะ 
• เตำมณฑล 2 กระทะ 
• เตำนำชมุเห็ด 
• เตำรอ้ยเอ็ด 
• เตำเศรษฐกจิประยกุต์

• เตำรวมใจ 
• เตำนึง่กอ้นเชือ้เห็ด
และตูอ้บ 

เตำมณฑล 2 กระทะ

23,000 บำท
33,000 บำท
10,000 บำท
13,500 บำท
15,000 บำท
15,000 บำท
80,000 บำท 

เตำเศรษฐกจิประยกุต์

• กลุม่มโีรงเรอืนคลมุเตำ
• กลุม่ปรับเปลีย่นกระทะหรอืภำชนะทีใ่ชใ้หเ้หมำะสม
กบัประเภทเตำ

เตำนำชมุเห็ด เตำรอ้ยเอ็ด เตำนึง่กอ้นเชือ้เห็ด
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เตำชวีมวลประสทิธภิำพสงู

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมคัรเขำ้รว่มโครงกำรกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื สว่นรำชกำรภมูภิำค หรอื สว่นรำชกำร
สว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวดั และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของหน่วยงำนทีข่อรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งเป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน กลุม่แปรรปู สหกรณ์ ฯลฯ ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรับรองกำรจัดตัง้กลุม่ และจะตอ้งเป็นกลุม่ที่
เกีย่วขอ้งดงันี้
- กำรแปรรปูอำหำร หรอื ผลติภัณฑท์ีต่อ้งใชค้วำมรอ้นจำกกำรตม้ นึง่ ทอด ตุน๋ 
- กำรใชง้ำนประจ ำสม ำ่เสมอ เชน่ โรงอำหำร โรงฆำ่สตัว ์ยอ้มผำ้ เป็นตน้ และใชเ้ชือ้เพลงิทีเ่ป็นไม ้หรอืชวีมวล หรอื แกส๊หงุตม้ (LPG) หรอื ไฟฟ้ำ อยูแ่ลว้

(3) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำก
หน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้เตำชวีมวล โดยระบขุอ้มลูใหช้ดัเจน ไดแ้ก ่(1) ลงวันทีใ่นหนังสอื โดยเป็นวันทีภ่ำยในปี พ.ศ. 2564-2565 (2) ระบชุือ่-
นำมสกลุ ทีอ่ยู ่และรำยละเอยีดของโฉนดทีด่นิของผูใ้หใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใหช้ดัเจน (3) ระบชุือ่บคุคล/หน่วยงำน ของผูท้ีจ่ะน ำทีด่นินัน้ไปตดิตัง้
เทคโนโลยใีหช้ดัเจน (4) ระบชุือ่เทคโนโลยทีีจ่ะตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง (5) ระบรุะยะเวลำในกำรตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน โดยนับตัง้แตว่ันทีด่ ำเนนิกำรตดิตัง้
เทคโนโลยนัีน้ (6) ลงลำยมอืชือ่ ผูใ้หค้วำมยนิยอม (ตอ้งม)ี และพยำน (ถำ้ม)ี 

(4) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งสำมำรถจัดหำวตัถดุบิทีเ่ป็นชวีมวล เพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิได ้และมคีวำมพรอ้มในกำรบรหิำรจัดกำรและดแูลรักษำระบบ
(5) กรณีทีโ่ครงกำรไดรั้บกำรสนับสนุน ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งเตรยีมพืน้ทีใ่หพ้รอ้มส ำหรับกำรตดิตัง้ โดยสถำนทีต่ดิตัง้จะตอ้งมโีรงเรอืนคลมุเตำ

ชวีมวล ปรับเปลีย่นกระทะ หรอื ภำชนะทีใ่ชใ้หเ้หมำะสมกบัประเภทเตำ
(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบนัทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนของเตำชวีมวลเป็นระยะเวลำ 4 ปี ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับ

กำรสนับสนุน
(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำเตำชวีมวลใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดอำยกุำรใชง้ำนระบบ
(8) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลกัฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้

- หนังสอืรับรองกลุม่จำกหน่วยงำนรำชกำร
- ส ำเนำบตัรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- หนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชน์
- ในทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้เตำชวีมวล
- ภำพถำ่ยประกอบกำรพจิำรณำ ไดแ้ก ่ภำพถำ่ยกำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่ ภำพถำ่ยบรเิวณพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ก็บเชือ้เพลงิชวีมวล ภำพถำ่ยพืน้ทีเ่พำะปลกู
ของสมำชกิ (กรณีทีม่กีำรน ำวัตถดุบิจำกสมำชกิมำแปรรปู) อยำ่งนอ้ย 3 รปู

21



ชุดครอบหัวเตำแก๊สประสิทธิภำพสูง

22

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณสนับสนุน กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

3 ชดุครอบและ
หัวเตำแกส๊
ประสทิธภิำพสงู

เสน้ผำ่ศนูยก์ลำง 
64 ซม. พรอ้มหวัเตำ
แกส๊ประหยัด
พลังงำน

15,000 บำท • ตอ้งมโีรงคลมุชดุครอบหัวเตำแกส๊
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ชุดครอบหวัเตำแกส๊ประสทิธภิำพสงู

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื สว่นรำชกำรภมูภิำค 
หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวดั และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของหน่วยงำนที่
ขอรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งเป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน กลุม่แปรรปู สหกรณ์ ฯลฯ ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรับรองกำรจัดตัง้กลุม่ 
และจะตอ้งเป็นกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งดังนี้
- แปรรปูอำหำรโดยใชค้วำมรอ้นจำกกำรตม้ นึง่ ทอด ตุน๋ และใชเ้ชือ้เพลงิทีเ่ป็นแกส๊ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) หรอื แกส๊หงุตม้ อยูแ่ลว้
- แปรรปูผลติภัณฑท์ีต่อ้งใชค้วำมรอ้นจำกกำรตม้ นึง่ ทอด ตุน๋ และใชเ้ชือ้เพลงิทีเ่ป็นแกส๊ปิโตรเลยีมเหลว (LPG) หรอื แกส๊หงุตม้ อยูแ่ลว้
- กำรใชง้ำนสม ำ่เสมอ เชน่ โรงอำหำร โรงฆำ่สตัว ์ยอ้มผำ้ เป็นตน้ และใชเ้ชือ้เพลงิทีเ่ป็นไมห้รอืชวีมวล หรอื แกส๊หงุตม้ (LPG) หรอื 
ไฟฟ้ำ อยูแ่ลว้

(3) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรบรหิำรจัดกำรและดแูลรักษำชดุครอบหัวเตำแกส๊
(4) กรณีทีโ่ครงกำรไดรั้บกำรสนับสนุน ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งเตรยีมพืน้ทีใ่หพ้รอ้มส ำหรับกำรตดิตัง้ โดยสถำนทีต่ดิตัง้จะตอ้ง

มโีรงเรอืนคลมุชดุครอบหัวเตำแกส๊
(5) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบันทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนชดุครอบหวัเตำแกส๊เป็นระยะเวลำ 4 ปี 

ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน
(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำชดุครอบหวัเตำแกส๊ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดอำยกุำรใชง้ำนระบบ
(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดังนี้

- หนังสอืรับรองกลุม่จำกหน่วยงำนรำชกำร
- ส ำเนำบัตรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- ภำพถำ่ยประกอบกำรพจิำรณำ ไดแ้ก ่ภำพถำ่ยกำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่ ภำพถำ่ยพืน้ทีเ่พำะปลกูของสมำชกิ (กรณีทีม่กีำรน ำ
วตัถดุบิจำกสมำชกิมำแปรรปู) อยำ่งนอ้ย 3 รปู
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ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์

24

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณสนับสนุน กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

4 ระบบอบแหง้แสงอำทติย์ 2 x 2 ม. 21,800 บำท กลุม่ออกชัน้ตำก 
3,500 บำท

3 x 4 ม. 127,600 บำท กลุม่ออกพืน้ คสล. 15,400 บำท

6 x 8.2 ม.
ม.

282,058 บำท
282,058 บำท

กลุม่ออกพืน้ คสล. 70,514 บำท
กลุม่ออกพืน้ คสล. 70,514 บำท

8 x 12.4 ม. 433,225 บำท กลุม่ออกพืน้ คสล. 136,807 บำท

8 x 20.8 ม. 739,658 บำท กลุม่ออกพืน้ คสล. 259,306 บำท



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรสนับสนุนเทคโนโลยี

25

ระบบอบแหง้พลงังำนแสงอำทติย์

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื สว่น
รำชกำรภมูภิำค หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวัด และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
รับผดิชอบของหน่วยงำนทีข่อรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งเป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน กลุม่แปรรปู สหกรณ์ ฯลฯ 
ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรับรองกำรจัดตัง้กลุม่ และจะตอ้งเป็นกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้
- แปรรปูอำหำร หรอื ผลติภัณฑท์ีต่อ้งใชค้วำมรอ้นจำกกำรอบ ตำกแหง้
- กำรลดควำมชืน้ในผลติภัณฑก์อ่นน ำไปแปรรปูอยำ่งอืน่

(3) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ 
หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบอบแหง้พลงังำนแสงอำทติย ์
โดยระบขุอ้มลูใหช้ดัเจน ไดแ้ก ่(1) ลงวันทีใ่นหนังสอื โดยเป็นวันทีภ่ำยในปี พ.ศ. 2564-2565 (2) ระบชุือ่-นำมสกลุ    
ที ่อยู ่และรำยละเอยีดของโฉนดทีด่นิของผูใ้หใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใหช้ดัเจน (3) ระบชุือ่บคุคล/หน่วยงำน ของผูท้ีจ่ะน ำ
ทีด่นินัน้ไปตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน (4) ระบชุือ่เทคโนโลยทีีจ่ะตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง (5) ระบรุะยะเวลำในกำรตดิตัง้
เทคโนโลยใีหช้ดัเจน โดยนับตัง้แตว่ันทีด่ ำเนนิกำรตดิตัง้เทคโนโลยนัีน้ (6) ลงลำยมอืชือ่ ผูใ้หค้วำมยนิยอม (ตอ้งม)ี 
และพยำน (ถำ้ม)ี

(4) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรบรหิำรจัดกำรและดแูลรักษำระบบอบแหง้พลงังำนแสงอำทติย์

25
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ระบบอบแหง้พลงังำนแสงอำทติย ์(ตอ่)

(5) กรณีทีโ่ครงกำรไดรั้บกำรสนับสนุน ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมสีว่นรว่มในกำรกอ่สรำ้งระบบ โดยตอ้งออก
คำ่ใชจ้ำ่ย จัดเตรยีม และด ำเนนิกำรตำมแบบของกระทรวงพลงังำน ดงันี้
- ตูอ้บแหง้พลงังำนแสงอำทติย ์ขนำด 2x2 เมตร จะตอ้งจัดหำชัน้ตำกผลติภัณฑ์
- โรงอบแหง้พลงังำนแสงอำทติย ์ขนำด 3x4 เมตร 6x8.20 เมตร 8 x 12.40 เมตร 

และ 8 x 20.80 เมตร จะตอ้งจัดท ำพืน้คอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล.)
(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบนัทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนระบบเป็นระยะเวลำ 8 ปี 

ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน
(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำระบบอบแหง้พลงังำนแสงอำทติยใ์หส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอด

อำยกุำรใชง้ำนระบบ
(8) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้

- หนังสอืรับรองกลุม่จำกหน่วยงำนรำชกำร
- ส ำเนำบตัรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- หนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำก
หน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบอบแหง้พลงังำนแสงอำทติย ์(ยกเวน้ตูอ้บแหง้ขนำด 2 x 2 เมตร ไมต่อ้งแนบ)

- ภำพถำ่ยประกอบกำรพจิำรณำ ไดแ้ก ่ภำพถำ่ยกำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่ ภำพถำ่ยพืน้ทีเ่พำะปลกูของสมำชกิ
(กรณีทีม่กีำรน ำวัตถดุบิจำกสมำชกิมำแปรรปู) อยำ่งนอ้ย 3 รปู
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ระบบผลิตแก๊สชีวภำพจำกของเสีย

27

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณสนับสนุน กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

5 ระบบผลติแกส๊ชวีภำพ
จำกของเสยี

ก ำลังกำรผลติขนำด 100 - 500 ลบ.ม.  สิง่ทีก่ลุม่ตอ้งด ำเนนิกำร

•ปรับพืน้ทีฟ่ำรม์ พืน้ทีต่ดิตัง้สถำน ี

•สำธำรณูปโภคขัน้พืน้ฐำน

•ระบบทอ่ยอ่ย/ชดุดักแกส๊ / ชดุวัดควำมดัน/

หัวแกส๊ทีต่อ่เขำ้แตล่ะครัวเรอืน

•งบซอ่มบ ำรงุรักษำอยำ่งนอ้ย รอ้ยละ 5

ของงบประมำณทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุน 

(แสดงบัญชธีนำคำร) หลังไดรั้บกำร

สนับสนุน

1. Covered lagoon 2,000 บำท ตอ่ ลบ.ม. 

2. บอ่รำงคอนกรตี 5,000 บำท ตอ่ ลบ.ม.

3. CSTR 12,000 บำท ตอ่ ลบ.ม.
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ระบบผลติแกส๊ชวีภำพจำกของเสยี

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื          
สว่นรำชกำรภมูภิำค หรอืสว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวัด และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่น
พืน้ทีรั่บผดิชอบของหน่วยงำนทีข่อรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำร
ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบผลติแกส๊ชวีภำพจำกของเสยี โดยระบขุอ้มลูใหช้ดัเจน 
ไดแ้ก ่(1) ลงวันทีใ่นหนังสอื โดยเป็นวันทีภ่ำยในปี พ.ศ. 2564-2565 (2) ระบชุือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู ่และรำยละเอยีดของ
โฉนดทีด่นิของผูใ้หใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใหช้ดัเจน (3) ระบชุือ่บคุคล/หน่วยงำน ของผูท้ีจ่ะน ำทีด่นินัน้ไปตดิตัง้
เทคโนโลยใีหช้ดัเจน (4) ระบชุือ่เทคโนโลยทีีจ่ะตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง(5) ระบรุะยะเวลำในกำรตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน  
โดยนับตัง้แตว่ันทีด่ ำเนนิกำรตดิตัง้เทคโนโลยนัีน้ (6) ลงลำยมอืชือ่ ผูใ้หค้วำมยนิยอม (ตอ้งม)ี และพยำน (ถำ้ม)ี

(3) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมคีวำมพรอ้มในกำรบรหิำรจัดกำรและดแูลรักษำบอ่หมักแกส๊ชวีภำพ ระบบปรับ
แรงดนัแกส๊ ระบบท ำควำมสะอำด ระบบทอ่สง่ และระบบอปุกรณ์ควำมปลอดภัย

(4) กรณีทีโ่ครงกำรไดรั้บกำรสนับสนุน ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมสีว่นรว่มในกำรกอ่สรำ้งระบบ โดยตอ้งจัดหำ
และจัดเตรยีมอปุกรณ์ทอ่ (ตอ่จำกทอ่หลกัหนำ้บำ้น) ระบบกรอง ระบบวัดควำมดนั และชดุหวัแกส๊ชวีภำพ เพือ่จะน ำแกส๊
ชวีภำพทีผ่ลติไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นแตล่ะครัวเรอืน หรอืแตล่ะจดุของกลุม่ผูใ้ชแ้กส๊

(5) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบนัทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนระบบเป็นระยะเวลำ 
10 ปี ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

28
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ระบบผลติแกส๊ชวีภำพจำกของเสยี (ตอ่)

(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำระบบผลติแกส๊ชวีภำพจำกของเสยีและเปิดบญัชขีองกลุม่แสดง
เงนิฝำกเพือ่ใช ใ้นกำรบ ำรงุรักษำอยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของงบประมำณทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุน ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอด
อำยกุำรใชง้ำนระบบ

(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้

- เอกสำรแสดงปรมิำณน ้ำเสยีตอ่วันเพยีงพอกับระบบหมักแกส๊ชวีภำพ อยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของขนำดบอ่ (กรณีมแีกส๊ดงึ
มำจำกทีอ่ืน่)

- ใบอนุญำตประกอบกจิกำรถกูตอ้งตำมกฎหมำย (กรณีฟำรม์)

- หนังสอืแสดงควำมประสงคแ์ละยนิยอมใหใ้ชข้องเสยีจำกฟำรม์มำผลติแกส๊ชวีภำพในโครงกำร ตลอดอำยกุำรใชง้ำน
ของระบบ

- หนังสอืแสดงควำมยนิดหีรอืยนิยอมใหม้กีำรตอ่แกส๊ชวีภำพไปใชง้ำน (กรณีทีม่กีำรดงึแกส๊ชวีภำพมำใชง้ำนจำกแหลง่อืน่)

- เอกสำรกำรจัดตัง้กลุม่เพือ่บรหิำรจัดกำรระบบ (ระเบยีบตำ่ง ๆ ของกลุม่)

- หนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำก
หน่วยงำนรำชกำรเพือ่ตดิตัง้ระบบผลติแกส๊ชวีภำพจำกของเสยี

- ภำพถำ่ยประกอบกำรพจิำรณำ ไดแ้ก ่ภำพถำ่ยกำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่ ภำพถำ่ยฟำรม์ในปัจจบุนั อยำ่งนอ้ย 3 รปู
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ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับห้องเย็น

30

ล ำดับ เทคโนโลยี
พลังงำน

แบบ งบประมำณสนับสนุน กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

6 ระบบผลติไฟฟ้ำ
พลังงำน
แสงอำทติย์
ส ำหรับหอ้งเย็น

(ออกแบบและ
รับรองโดย
วศิวกร)

ขนำดแผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ย
กวำ่ 

4 kW ส ำหรับก ำลังไฟฟ้ำรวม
ระบบท ำควำมเย็นไมเ่กนิ 

3 kW
(ออกแบบและรับรองโดย

วศิวกร)

ประมำณรำคำทัง้ระบบ
45 บำทตอ่วตัต ์
(แผง+เหล็กยดึ+
อนิเวอรเ์ตอร)์

• กลุม่มรีะบบหอ้งท ำควำมเย็น/ตูเ้ก็บควำมเย็นอยูแ่ลว้ หรอื
พรอ้มจะลงทนุ

• ระบบโครงสรำ้งทีร่องรับแผง โซลำ่รเ์ซลล ์ใหเ้ป็นไปตำม
หลักวขิำกำร

• งบซอ่มบ ำรงุรักษำอยำ่งนอ้ย รอ้ยละ 5 ของงบประมำณที่
ไดรั้บกำรสนับสนุน (แสดงบัญชธีนำคำร) หลังไดรั้บกำร
สนับสนุน

ขนำดแผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ย
กวำ่

6 kW ส ำหรับก ำลังไฟฟ้ำรวม
ระบบท ำควำมเย็นไมเ่กนิ 

4 kW
(ออกแบบและรับรองโดย

วศิวกร)

ขนำดแผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ย
กวำ่

10 kW ส ำหรับก ำลังไฟฟ้ำรวม
ระบบท ำควำมเย็นไมเ่กนิ 6.5

kW
(ออกแบบและรับรองโดย

วศิวกร)
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ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบัหอ้งเย็น

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 
หรอื สว่นรำชกำรภมูภิำค หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวัด และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้
อยูใ่นพืน้ทีรั่บผดิชอบของหน่วยงำนทีข่อรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งเป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน กลุม่แปรรปู สหกรณ์ ฯลฯ 

ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรับรองกำรจัดตัง้กลุม่ และจะตอ้งเป็นกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้

- สมำชกิกลุม่ตอ้งมกีำรเพำะปลกูพชื หรอืผลผลติทำงกำรเกษตรชนดิตำ่งๆ อยูแ่ลว้ เพือ่รวมกลุม่สง่จ ำหน่ำย

- เป็นจดุหรอืสถำนทีร่วบรวมผลผลติจำกสมำชกิกลุม่เพือ่สง่จ ำหน่ำย

- ตอ้งมรีะบบหอ้งเย็นซึง่ใชไ้ฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคหรอืกำรไฟฟ้ำนครหลวงเป็นแหลง่พลงังำนอยูแ่ลว้ 
(แนบหลกัฐำนหมำยเลขผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ) หรอืพรอ้มทีจ่ะลงทนุในกำรจัดหำระบบหอ้งเย็นเมือ่ไดรั้บกำรจัดสรรงบประมำณ

(3) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำต 
กำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรับหอ้งเย็น 
โดยระบขุอ้มลูใหช้ดัเจน ไดแ้ก ่(1) ลงวันทีใ่นหนังสอื โดยเป็นวันทีภ่ำยในปี พ.ศ. 2564-2565 (2) ระบชุือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู ่และ
รำยละเอยีดของโฉนดทีด่นิของผูใ้หใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใหช้ดัเจน (3) ระบชุือ่บคุคล/หน่วยงำน ของผูท้ีจ่ะน ำทีด่นินัน้ไป
ตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน (4) ระบชุือ่เทคโนโลยทีีจ่ะตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง (5) ระบรุะยะเวลำในกำรตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน 
โดยนับตัง้แตว่ันทีด่ ำเนนิกำรตดิตัง้เทคโนโลยนัีน้(6) ลงลำยมอืชือ่ ผูใ้หค้วำมยนิยอม (ตอ้งม)ี และพยำน (ถำ้ม)ี
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ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบัหอ้งเย็น (ตอ่)

(4) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมรีะบบหอ้งเย็นซึง่ใชไ้ฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค หรอื กำรไฟฟ้ำนครหลวงเป็น
แหลง่พลงังำนอยูแ่ลว้ หรอืพรอ้มทีจ่ะลงทนุในกำรจัดหำระบบหอ้งเย็นเมือ่ไดรั้บกำรจัดสรรงบจำกกองทนุเพื่อสง่เสรมิกำร
อนุรักษ์พลงังำน

(5) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบนัทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนระบบเป็นระยะเวลำ 10 ปี 
ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรับหอ้งเย็น และเปิด
บญัชขีองกลุม่แสดงเงนิฝำกเพือ่ใชใ้นกำรบ ำรงุรักษำอยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของงบประมำณทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุน ใหส้ำมำรถ
ใชง้ำนไดต้ลอดอำยกุำรใชง้ำนระบบ

(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้

- หนังสอืรับรองกลุม่จำกหน่วยงำนรำชกำร

- ส ำเนำบตัรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)

- หนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐ         
จำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรับหอ้งเย็น

- ภำพถำ่ยประกอบกำรพจิำรณำ ไดแ้ก ่ภำพถำ่ยกำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่ อยำ่งนอ้ย 3 รปู
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ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับบ่อน้ ำบำดำล

33

ล ำดับ เทคโนโลยพีลังงำน แบบ งบประมำณ
สนับสนุน

กลุม่เกษตรกรด ำเนนิกำร (Co-pay)

1 ระบบสบูน ้ำพลังงำน
แสงอำทติยส์ ำหรับ
บอ่บำดำล

แบบตัง้พืน้ 

• ถังเก็บน ้ำ คสล. ขนำด ไมน่อ้ยกวำ่ 20
ลบ.ม.

• ป๊ัมสบูน ้ำ 2 แรงมำ้ หรอื 1.5 kW
• แผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ยกวำ่ 2.5 kW

423,000 บำท • กลุม่จัดหำทอ่สง่น ้ำจำ่ยใหส้มำชกิ สว่นทีเ่กนิ
ควำมยำวทอ่สง่น ้ำระยะ 1,000 ม. ทีใ่หก้ำร
สนับสนุนฯ

• งบซอ่มบ ำรงุรักษำอยำ่งนอ้ย รอ้ยละ 5 ของ
งบประมำณทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุน (แสดงบัญชี

ธนำคำร) หลังไดรั้บกำรสนับสนุน

แบบหอถังสงู 

• ถังเก็บน ้ำโพลเีอทธลินี/ ไฟเบอรก์ลำส 
ขนำดรวมไมน่อ้ยกวำ่ 20 ลบ.ม.

• ป๊ัมสบูน ้ำ 2 แรงมำ้ หรอื 1.5 kW
• แผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ยกวำ่ 2.5 kW

520,000 บำท
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ระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบับอ่บำดำล

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื 
สว่นรำชกำรภมูภิำค หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวัด และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่น
พืน้ทีรั่บผดิชอบของหน่วยงำนทีข่อรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมพีืน้ทีไ่ดรั้บประโยชนไ์มน่อ้ยกวำ่ 15 ไร ่ผูไ้ดรั้บประโยชนไ์มน่อ้ยกวำ่ 7 ครัวเรอืน

(3) หนังสอืใบอนุญำตใชน้ ้ำบำดำล (แบบ นบ.5) ออกภำยในวันที ่1 มถินุำยน 2565 และใบอนุญำตจะตอ้งไมส่ ิน้อำยุ
ณ วันทีย่ืน่ขอ้เสนอโครงกำรผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสก์บักองทนุเพือ่สง่เสรมิกำรอนุรักษ์พลงังำน โดยระบปุรมิำณที่
สำมำรถสบูน ้ำจำกบอ่บำดำลไดม้ำกกวำ่ หรอื เทำ่กบั เดอืนละ 560 ลกูบำศกเ์มตร หรอื วันละ 20 ลกูบำศกเ์มตร หรอื 
ชัว่โมงละ 5 ลกูบำศกเ์มตร และตอ้งใชน้ ้ำบำดำลเพือ่เกษตรกรรม เทำ่นัน้ โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้มจังหวัดเป็นผูอ้อกใบอนุญำต

(4) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งขึน้ทะเบยีนเกษตรกรครบทกุรำย กบั ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 

(5) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำร
ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรับบอ่บำดำล โดยระบุ
ขอ้มลูใหช้ดัเจน ไดแ้ก ่(1) ลงวันทีใ่นหนังสอื โดยเป็นวันทีภ่ำยในปี พ.ศ. 2564-2565 (2) ระบชุือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู ่และ
รำยละเอยีดของโฉนดทีด่นิของผูใ้หใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใหช้ดัเจน (3) ระบชุือ่บคุคล/หน่วยงำน ของผูท้ีจ่ะน ำทีด่นินัน้ไป
ตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน (4) ระบชุือ่เทคโนโลยทีีจ่ะตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง (5) ระบรุะยะเวลำในกำรตดิตัง้เทคโนโลยี
ใหช้ดัเจน โดยนับตัง้แตว่ันทีด่ ำเนนิกำรตดิตัง้เทคโนโลยนัีน้ (6) ลงลำยมอืชือ่ ผูใ้หค้วำมยนิยอม (ตอ้งม)ี และพยำน (ถำ้ม)ี

(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมกีำรท ำกำรเกษตรกรรม เพำะปลกูพชืชนดินัน้ๆ อยูแ่ลว้ และจะตอ้งมกีำรจ ำหน่ำย 
หรอื เพือ่ใชบ้รโิภคในครัวเรอืน
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ระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบับอ่บำดำล (ตอ่)

(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมสีว่นรว่มในกำรรว่มลงทนุเป็นผูจั้ดหำระบบทอ่สง่น ้ำเพือ่แจกจำ่ยไปยังสมำชกิในกลุม่ (ตำมระยะหำ่ง) 
และเตรยีมควำมพรอ้มในกำรบรหิำรจัดกำรและเปิดบัญชขีองกลุม่เพือ่ใชใ้นกำรดแูลบ ำรุงรักษำระบบสบูน ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์ส ำหรับ
บอ่บำดำล อยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของงบประมำณทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุน ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดอำยกุำรใชง้ำนระบบ

(8) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบันทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนของระบบเป็นระยะเวลำ 15 ปี
ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

(9) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำระบบสบูน ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์ส ำหรับบอ่บำดำล ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอด
อำยกุำรใชง้ำนระบบ

(10) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดังนี้

- เอกสำรหลักฐำนกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกรของสมำชกิในกลุม่ (ครบทกุรำย)

- ส ำเนำบัตรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)

- ส ำเนำโฉนดทีด่นิดำ้นหนำ้และดำ้นหลังของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)

(ถำ้ไมม่ตีอ้งแสดงสญัญำเชำ่ทีด่นิ พรอ้มแนบส ำโฉนดทีด่นิทีไ่ดท้ ำกำรเชำ่)

- หนังสอืใบอนุญำตใชน้ ้ำบำดำล แบบ นบ.5 ออกภำยในวนัที ่31 ธันวำคม 2564 และใบอนุญำตจะตอ้งไมส่ิน้อำย ุณ วนัทีย่ืน่ขอ้เสนอ
โครงกำรผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสก์บักองทนุเพือ่สง่เสรมิกำรอนุรักษ์พลังงำน

- หนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร 
เพือ่ตดิตัง้ระบบสบูน ้ำพลังงำนแสงอำทติย ์ส ำหรับบอ่บำดำล

- ภำพถำ่ยพืน้ทีเ่พำะปลกูของสมำชกิ (ครบทกุรำย)
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ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ส ำหรับแหล่งกักเก็บน้ ำผิวดิน
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ล ำดับ เทคโนโลยี
พลังงำน

แบบ งบประมำณ
สนับสนุน

เงอืนไข

8 ระบบสบูน ้ำ
พลังงำน
แสงอำทติย์
ส ำหรับแหลง่
น ้ำผวิดนิ

สถำนสีบูน ้ำขนำดแผงโซลำเซลล ์          
ไมน่อ้ยกวำ่ 25 kW 

• มอเตอรป์ระสทิธภิำพสงู 5 แรงมำ้
หรอื 3.73 kW จ ำนวน 5 ชดุ

• อนิเวอรเ์ตอร ์+ อปุกรณ์ไฟฟ้ำ +
ตูค้วบคมุไฟฟ้ำ + มเิตอรไ์ฟฟ้ำ

• โรงคลมุ + ป้ำยโครงกำร
• แบบตำมมำตรฐำนระบบผลติไฟฟ้ำ
ดว้ยพลังงำนแสงอำทติย์

ประมำณรำคำ
ทัง้ระบบ 

47 บำท/วตัต์

• กลุม่เป็นผูจั้ดหำทอ่สบูน ้ำ ทอ่น ้ำพญำนำค หรอืทอ่สบูน ้ำแบบ
แนวดิง่ (เหมำะส ำหรับชดุมอเตอร)์

• กลุม่มลี ำรำง ทำงสง่น ้ำ จำ่ยไปยังพืน้ทีข่องสมำชกิของกลุม่
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ระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบัแหลง่กกัเก็บน ำ้ผวิดนิ

(1) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื สว่น
รำชกำรภมูภิำค หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวัด และผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
รับผดิชอบของหน่วยงำนทีข่อรับกำรสนับสนุน

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมพีืน้ทีไ่ดรั้บประโยชนไ์มน่อ้ยกวำ่ 150 ไร ่และผูไ้ดรั้บประโยชนไ์มน่อ้ยกวำ่ 15 ครัวเรอืน 
(3) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมแีหลง่กกัเก็บน ้ำเป็นพืน้ทีส่ำธำรณประโยชน ์เชน่ เป็นกำรผันน ้ำจำกคลองชลประทำน 

กำรสง่น ้ำขึน้ตำ่งระดบัผวิดนิ และอยูใ่นควำมรับผดิชอบของสว่นรำชกำรทีม่ปีรมิำณน ้ำเพยีงพอตลอดปี โดยใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของแหลง่น ้ำออกหนังสอืรับรองปรมิำณน ้ำทีม่ปีรมิำณเพยีงพอตลอดทัง้ปี โดยจะไมท่ ำให ้
กระทบตอ่ระบบชลประทำนอืน่ๆ

(4) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งขึน้ทะเบยีนเกษตรกรครบทกุรำย กบั ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ 
(5) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำร

ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรับแหลง่กกัเก็บน ้ำผวิดนิ 
โดยระบขุอ้มลูใหช้ดัเจน ไดแ้ก ่(1) ลงวันทีใ่นหนังสอื โดยเป็นวันทีภ่ำยในปี พ.ศ. 2564-2565 (2) ระบชุือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู ่
และรำยละเอยีดของโฉนดทีด่นิของผูใ้หใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิใหช้ดัเจน (3) ระบชุือ่บคุคล/หน่วยงำน ของผูท้ีจ่ะน ำทีด่นินัน้
ไปตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน (4) ระบชุือ่เทคโนโลยทีีจ่ะตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง (5) ระบรุะยะเวลำในกำรตดิตัง้เทคโนโลยใีห ้
ชดัเจน โดยนับตัง้แตว่ันทีด่ ำเนนิกำรตดิตัง้เทคโนโลยนัีน้ (6) ลงลำยมอืชือ่ ผูใ้หค้วำมยนิยอม (ตอ้งม)ี และพยำน (ถำ้ม)ี

(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมกีำรท ำกำรเกษตรกรรม เพำะปลกูพชืชนดินัน้ๆ อยูแ่ลว้ และจะตอ้งมกีำรจ ำหน่ำย 
หรอื เพือ่ใชบ้รโิภคในครัวเรอืน
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ระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบัแหลง่กกัเก็บน ำ้ผวิดนิ (ตอ่)

(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมสีว่นรว่มในกำรรว่มลงทนุเป็นผูจั้ดหำทอ่สบูน ้ำ หรอื ทอ่สบูน ้ำพญำนำค หรอื ทอ่
สบูน ้ำแบบแนวดิง่ และระบบทอ่สง่น ้ำ หรอื ล ำรำงเพือ่แจกจำ่ยไปยังสมำชกิในกลุม่ตำมระยะหำ่ง และเตรยีมควำมพรอ้ม
ในกำรบรหิำรจัดกำรและดแูลรักษำระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติย์

(8) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบนัทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนของระบบเป็นระยะเวลำ 
15 ปี ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

(9) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรับแหลง่กกัเก็บน ้ำผวิดนิ 
ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดต้ลอดอำยกุำรใชง้ำนระบบ

(10)ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้
- เอกสำรหลกัฐำนกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกรของสมำชกิในกลุม่ (ครบทกุรำย)
- ส ำเนำบตัรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- ส ำเนำโฉนดทีด่นิดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
(ถำ้ไมม่ตีอ้งแสดงสญัญำเชำ่ทีด่นิ พรอ้มแนบส ำโฉนดทีด่นิทีไ่ดท้ ำกำรเชำ่)

- หนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำก
หน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบสบูน ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรับแหลง่กกัเก็บน ้ำผวิดนิ

- หนังสอืรับรองปรมิำณน ้ำทีม่ปีรมิำณเพยีงพอตลอดทัง้ปี ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของแหลง่น ้ำ
- ภำพถำ่ยพืน้ทีเ่พำะปลกูของสมำชกิ (ครบทกุรำย) 
- ภำพถำ่ยแสดงแหลง่กกัเก็บน ้ำผวิดนิ อยำ่งนอ้ย 4 รปู
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ล ำดับ เทคโนโลยี
พลังงำน

แบบ งบประมำณ
สนับสนุน

เงอืนไข

9 ระบบผลติ
ไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทติย ์
ส ำหรับพืน้ที่
ไฟฟ้ำเขำ้ไม่
ถงึ 
(Off Grid) 

(ออกแบบและ
รับรองโดย
วศิวกร)

ประเภทโรงเรยีน โรงพยำบำลสง่เสรมิ
สขุภำพต ำบล ศนูยส์ขุภำพชมุชน

• กลุม่จดบันทกึและสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนให ้อปท. จัดท ำแผน เก็บคำ่บ ำรงุรักษำตลอด
อำยกุำรใชง้ำน 15 ปี ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

1. ขนำดแผงโซลำเซลลไ์ม่
นอ้ยกวำ่ 5 kW แบตเตอรี ่               
ลเิธยีมไมน่อ้ยกวำ่ 50 kWh 
- นักเรยีนไมเ่กนิ 50 คน
- ประชำชนในพืน้ทีรั่บผดิชอบ
ไมเ่กนิ 3,000 คน

1,906,000

2. ขนำดแผงโซลำเซลลไ์ม่
นอ้ยกวำ่ 7.5 kW แบตเตอรีล่ ิ
เธยีมไมน่อ้ยกวำ่ 75 kWh 
- นักเรยีนไมเ่กนิ 51-100 คน
- ประชำชนในพืน้ทีรั่บผดิชอบ
ไมเ่กนิ 8,000 คน

2,662,000

3. ขนำดแผงโซลำเซลลไ์ม่
นอ้ยกวำ่ 10 kW แบตเตอรีล่ ิ
เธยีมไมน่อ้ยกวำ่ 98 kWh 
- นักเรยีนไมเ่กนิ 51-100 คน
- ประชำชนในพืน้ทีรั่บผดิชอบ
ไมเ่กนิ 8,000 คน

3,415,000



ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ พื้นที่ Off Grid (ต่อ)
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ล ำดับ เทคโนโลยี
พลังงำน

แบบ งบประมำณ
สนับสนุน

เงอืนไข

9 ระบบผลติ
ไฟฟ้ำจำก
พลังงำน
แสงอำทติย ์
ส ำหรับพืน้ที่
ไฟฟ้ำเขำ้ไมถ่งึ 
(Off Grid) 

(ออกแบบและ
รับรองโดย
วศิวกร)

ประเภทชมุชนพึง่พำตนเอง (Mini Grid) • กลุม่จดบันทกึและสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนให ้อปท. จัดท ำแผน เก็บคำ่บ ำรงุรักษำตลอด
อำยกุำรใชง้ำน 15 ปี ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

1. ขนำดแผงโซลำเซลลไ์ม่
นอ้ยกวำ่ 12 kW แบตเตอรี่
ลเิธยีมไมน่อ้ยกวำ่ 134 kWh
• ประชำกรไมน่อ้ยกวำ่ 30 
ครัวเรอืน

6,910,400

2. ขนำดแผงโซลำเซลลไ์ม่
นอ้ยกวำ่ 20 kW แบตเตอรี่
ลเิธยีมไมน่อ้ยกวำ่ 224 kWh
• ประชำกรไมน่อ้ยกวำ่ 50 
ครัวเรอืน

9,742,000

3. ขนำดแผงโซลำเซลลไ์ม่
นอ้ยกวำ่ 40 kW แบตเตอรี่
ลเิธยีมไมน่อ้ยกวำ่ 447 kWh
• ประชำกรไมน่อ้ยกวำ่ 100 
ครัวเรอืน

15,879,600

ประเภทบำ้นพักอำศัย 
(Solar Home)
ขนำดแผงโซลำเซลลไ์มน่อ้ย
กวำ่ 600 W แบตเตอรี่
ลเิธยีมไมน่อ้ยกวำ่ 120 Ah 

56,900



หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรสนับสนุนเทคโนโลยี
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ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบัพืน้ทีห่ำ่งไกลทรุกนัดำรทีไ่ฟฟ้ำยงัเขำ้ไมถ่งึ/ไมม่ไีฟฟ้ำ (Off Grid)

(1) ผูป้ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำร หมำยถงึ บำ้นทีพั่กอำศยั และ หน่วยงำน คอื โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล หรอื 
ศนูยส์ขุภำพชมุชน หรอื โรงเรยีนในสงักดัของรัฐบำล ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีห่ำ่งไกลทรุกนัดำรทีส่ำยสง่ไฟฟ้ำเขำ้ไมถ่งึ/ไมม่ี
ไฟฟ้ำ (Off Grid) มำกกวำ่รัศม ี5 กโิลเมตร 

(2) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งยืน่ใบสมัครเขำ้รว่มโครงกำรกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื สว่น
รำชกำรภมูภิำค หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวัด และผูท้ีป่ระสงคจะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่
รับผดิชอบของหน่วยงำนทีข่อรับกำรสนับสนุน

(3) กรณีหน่วยงำน คอื โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล หรอื ศนูยส์ขุภำพชมุชน หรอืโรงเรยีนในสงักดัของรัฐบำล จะตอ้งมี
หนังสอืแจง้ควำมประสงคข์อเขำ้รว่มโครงกำร ไปยังหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุนกบักองทนุเพือ่สง่เสรมิกำรอนุรักษ์พลงังำน 
คอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) หรอื สว่นรำชกำรภมูภิำค หรอื สว่นรำชกำรสว่นกลำงทีม่ทีีต่ัง้ในจังหวัด ซึง่
โรงพยำบำลสง่เสรมิสขุภำพต ำบล หรอื ศนูยส์ขุภำพชมุชน หรอืโรงเรยีนในสงักดัของรัฐบำล ไมส่ำมำรถยืน่ผำ่นระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์หรอื ยืน่ขอรับกำรสนับสนุนกบักองทนุเพือ่สง่เสรมิกำรอนุรักษ์พลงังำนไดโ้ดยตรง

(4) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำร
ใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำกหน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์โดยระบขุอ้มลูใหช้ดัเจน 
ไดแ้ก ่(1) ลงวันทีใ่นหนังสอื โดยเป็นวันทีภ่ำยในปี พ.ศ. 2564-2565 (2) ระบชุือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู ่และรำยละเอยีดของ
โฉนดทีด่นิของผูใ้หใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิใหช้ดัเจน (3) ระบชุือ่บคุคล/หน่วยงำน ของผูท้ีจ่ะน ำทีด่นินัน้ไปตดิตัง้เทคโนโลยี
ใหช้ดัเจน (4) ระบชุือ่เทคโนโลยทีีจ่ะตดิตัง้ใหถ้กูตอ้ง (5) ระบรุะยะเวลำในกำรตดิตัง้เทคโนโลยใีหช้ดัเจน โดยนับตัง้แต่
วันทีด่ ำเนนิกำรตดิตัง้เทคโนโลยนัีน้ (6) ลงลำยมอืชือ่ ผูใ้หค้วำมยนิยอม (ตอ้งม)ี และพยำน (ถำ้ม)ี
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ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ส ำหรบัพืน้ทีห่ำ่งไกลทรุกนัดำรทีไ่ฟฟ้ำยงัเขำ้ไมถ่งึ/ไมม่ไีฟฟ้ำ (Off Grid) (ตอ่)

(5) ผูป้ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมสีถำนทีเ่พยีงพอส ำหรับตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำ ซึง่ตอ้งเป็นไปตำมระเบยีบรำชกำรที่
ก ำหนด และหำกมอีำคำรประกอบอืน่ๆ ตอ้งค ำนงึถงึระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื กฎหมำยใดๆ ของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เชน่ กฎหมำยผังเมอืง กฎหมำยควบคมุอำคำร เป็นตน้

(6) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดบนัทกึและจัดสง่ขอ้มลูกำรใชง้ำนของระบบเป็นระยะเวลำ 
15 ปี ใหก้บัหน่วยงำนผูข้อรับกำรสนับสนุน

(7) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งดแูลและบ ำรงุรักษำระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ใหส้ำมำรถใชง้ำนได ้
ตลอดอำยกุำรใชง้ำนของระบบ

(8) ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขำ้รว่มโครงกำรจะตอ้งมเีอกสำรหลักฐำนเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ ดงันี้
- ส ำเนำบตัรประชำชนของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูใ้ชป้ระโยชน ์(ครบทกุรำย)
- หนังสอืยนิยอมกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิจำกเจำ้ของทีด่นิ หรอื หนังสอือนุญำตกำรใชป้ระโยชนใ์นทีด่นิของรัฐจำก

หน่วยงำนรำชกำร เพือ่ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์
- หนังสอืรับรองจำกกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคหรอืกำรไฟฟ้ำนครหลวง ยนืยันวำ่ไมม่ไีฟฟ้ำเขำ้ถงึในพืน้ทีแ่ละไมม่แีผนงำน

ในกำรขยำยเขตปักเสำลำกสำยไฟฟ้ำ อยำ่งนอ้ย 2 ปี
- ภำพถำ่ยบำ้นทีพั่กอำศยั หรอื หน่วยงำน ทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ไมม่ไีฟฟ้ำใช ้หรอื ไมม่สีำยสง่ไฟฟ้ำเขำ้ถงึจำกกำรไฟฟ้ำ

สว่นภมูภิำคหรอืกำรไฟฟ้ำนครหลวง (ครบทกุครัวเรอืน)
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เกณฑก์ำรพจิำรณำระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติย ์แบบเคลือ่นที ่ชนดิรถเข็น และชนดิลำกจงู น ำ้หนกั

1. คณุสมบตัผิูส้มคัร 40 %

1.1 ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กบั สนง.เกษตร 10 %

1.2 มเีอกสำรสทิธิท์ีด่นิใหท้ ำกนิ เชน่ โฉนด, นส.3, สปก. 10 %

1.3 กำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่สมำชกิ (เอกสำรรับรองจำกรำชกำร นับยอ้ยหลังจำกวนัยืน่โครงกำร) 5 %

1.4 มขีอ้มลูกำรเพำะปลกูประจ ำปี 10 %

1.5 มขีอ้มลูกำรใชพ้ลังงำนเดมิ (ยอ้ยหลัง) 5 %

2. ดำ้นเทคนคิ 30 %

2.1 หน่วยงำนรำชกำรรับรอง แหลง่น ้ำมใีชต้ลอดปี 10 %

2.2 มบีอ่น ้ำ ล ำรำง ระบบถังพักน ้ำในพืน้ทีเ่พำะปลกู 10 %

2.3 ระยะหำ่งระหวำ่งแหลง่น ้ำกบัพืน้ทีเ่พำะปลกู (ระยะไกลสดุของสมำชกิ) 10 %

3. ควำมย ัง่ยนื 30 %

3.1 มแีผนกำรใชง้ำนระบบร่วมกนั 10 %

3.2 มแีผนบ ำรงุรักษำระบบ 10 %

3.3 ควำมคุม้ค่ำของโครงกำร (ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ตลอดอำยุของโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ

กำรสนับสนุน (บำท))

10 %
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เกณฑก์ำรพจิำรณำเตำชวีมวลประสทิธภิำพสงู น ำ้หนกั

1. คณุสมบตัผิูส้มคัร 40 %

1.1 เป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน / สหกรณ์ ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรองรับ 10 %

1.2 กำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่สมำชกิ (เอกสำรรับรองจำกรำชกำร นับยอ้ยหลังจำกวนัยืน่โครงกำร) 10 %

1.3 ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กบั สนง.เกษตร 10 %

1.4 มผีังกระบวนกำรผลติ+ภำพประกอบ 10 %

2. ดำ้นเทคนคิ 30 %

2.1 ควำมเหมำะสมของภำชนะเดมิกับขนำดเตำชวีมวลทีข่อรับกำรสนับสนุน 10 %

2.2 ควำมถีใ่นกำรใชง้ำนเตำทีผ่ำ่นมำ 10 %

2.3 แหลง่ทีม่ำของเชือ้เพลงิ (ซือ้/จัดหำเอง) 10 %

3. ควำมย ัง่ยนื 30 %

3.1 มแีผนกำรใชง้ำนระบบ 10 %

3.2 มแีผนบ ำรงุรักษำระบบ 10 %

3.3 ควำมคุม้คำ่ของโครงกำร (ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ตลอดอำยขุองโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ

กำรสนับสนุน (บำท))

10 %
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เกณฑก์ำรพจิำรณำชุดครอบหวัเตำแกส๊ประสทิธภิำพสงู น ำ้หนกั

1. คณุสมบตัผิูส้มคัร 40 %

1.1 เป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน / สหกรณ์ ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรองรับ 15 %

1.2 กำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่สมำชกิ (เอกสำรรับรองจำกรำชกำร นับยอ้ยหลังจำกวนัยืน่โครงกำร) 10 %

1.3 มผีังกระบวนกำรผลติ+ภำพประกอบ 15 %

2. ดำ้นเทคนคิ 30 %

2.1 ควำมเหมำะสมของภำชนะเดมิกับขนำดเตำชวีมวลทีข่อรับกำรสนับสนุน 10 %

2.2 ควำมถีใ่นกำรใชง้ำนเตำแกส๊ทีผ่ำ่นมำ 10 %

2.3 มขีอ้มลูกำรใชพ้ลังงำนแกส๊หงุตม้และกำรผลติยอ้ยหลัง 10 %

3. ควำมย ัง่ยนื 30 %

3.1 มแีผนกำรใชง้ำนระบบ 10 %

3.2 มแีผนบ ำรงุรักษำระบบ 10 %

3.3 ควำมคุม้คำ่ของโครงกำร (ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ตลอดอำยขุองโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ

กำรสนับสนุน (บำท))

10 %
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เกณฑก์ำรพจิำรณำระบบอบแหง้พลงังำนแสงอำทติย์ น ำ้หนกั

1. คณุสมบตัผิูส้มคัร 40 %

1.1 เป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน / สหกรณ์ ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรองรับ 15 %

1.2 กำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่สมำชกิ (เอกสำรรับรองจำกรำชกำร นับยอ้ยหลังจำกวนัยืน่โครงกำร) 10 %

1.3 แสดงหลักฐำนควำมพรอ้มในกำรร่วมลงทนุ 15 %

2. ดำ้นเทคนคิ 30 %

2.1 แสดงขอ้มลูยอ้ยหลังแสดงกำรอบแหง้ของวตัถดุบิ 10 %

2.2 ปรมิำณกำรตำกของวตัถดุบิเหมำะสมกบัขนำดระบบอบแหง้ทีข่อรับกำรสนับสนุน 10 %

2.3 กำรจัดหำวตัถดุบิทีน่ ำมำอบแหง้ 10 %

3. ควำมย ัง่ยนื 30 %

3.1 มแีผนกำรใชง้ำนระบบ 5 %

3.2 มแีผนบ ำรงุรักษำระบบ 5 %

3.3 กำรกระตุน้เศรษฐกจิฐำนรำก 10 %

3.4 ควำมคุม้คำ่ของโครงกำร (ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ตลอดอำยขุองโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ

กำรสนับสนุน (บำท))

10 %
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เกณฑร์ะบบผลติแกส๊ชวีภำพจำกของเสยี น ้ำหนัก

1. คณุสมบัตผิูส้มัคร 40 %

1.1 มกีำรจัดตัง้กลุม่ผูใ้ชแ้กส๊ชวีภำพ 10 %

1.2 มรีะเบยีบขอ้ก ำหนดตำ่งๆ ของกลุม่ผูใ้ชแ้กส๊ชวีภำพ 5 %

1.3 มเีอกสำรแสดงควำมตกลงร่วมกันระหวำ่ง เจำ้ของฟำรม์ – ประชำชนผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี – อปท.เจำ้ของ
พืน้ที ่– หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

10 %

1.4 เอกสำรแสดงถงึกำรยนิดใีหน้ ำสตัวไ์ปใชง้ำน และใบอนุญำตประกอบกจิกำรของเจำ้ของฟำรม์ 10 %

1.5 มหีลักฐำนของชมุชนกอ่นด ำเนนิโครงกำรวำ่มผีลกระทบทำงดำ้นสังคม สิง่แวดลอ้ม 5 %

2. ดำ้นเทคนคิ 30 %

2.1 ควำมเหมำะสมของวตัถดุบิกบัขนำดบอ่หมัก 10 %

2.2 มแีบบแปลนกำรกอ่สรำ้งระบบบ ำบัดของเสยีจำกฟำรม์ 5 % 

2.3 มแีบบแปลนกำรกอ่สรำ้งระบบสรำ้งแรงดันแกส๊ชวีภำพเพือ่จ่ำยใหก้ลุม่ผูใ้ชแ้กส๊ 5 %

2.4 มแีบบแปลนกำรเดนิทอ่และกำรวำงจุดดักน ้ำ 5 %

2.5 มขีอ้มลูกำรใชพ้ลังงำนในกำรหงุตม้ ของกลุม่ผูใ้ชแ้กส๊ชวีภำพ 5 %

3. ควำมยั่งยนื 30 %

3.1 มแีผนกำรบ ำรงุรักษำระบบ  5 %

3.2 มแีผนกำรบรหิำรจัดกำรแกส๊ใหเ้พยีงพอตอ่กำรใชง้ำน 5 %

3.3 กำรรว่มลงทนุ 10 %

3.4 กำรกระตุน้เศรษฐกจิฐำนรำก 5 % 

3.5 ควำมคุม้ค่ำของโครงกำร (ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ตลอดอำยุของโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ
กำรสนับสนุน (บำท))

5 %



เกณฑก์ำรพจิำรณำระบบผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยส์ ำหรบัหอ้งเย็น น ำ้หนกั

1. คณุสมบตัผิูส้มคัร 40 %

1.1 เป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชน / สหกรณ์ ทีม่หีน่วยงำนรำชกำรรองรับ 15 %

1.2 กำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่สมำชกิ (เอกสำรรับรองจำกรำชกำร นับยอ้ยหลังจำกวนัยืน่โครงกำร) 10 %

1.3 มขีอ้มลูกำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำ 15 %

2. ดำ้นเทคนคิ 30 %

2.1 มผัีงกระบวนกำรใชห้อ้งเย็น+ภำพประกอบ 10 %

2.2 มชีำ่งชมุชน / จนท.ดแูลระบบ 10 %

2.3 ระบบทีข่อรับกำรสนับสนุนมคีวำมเหมำะสมกับขนำดของเครือ่งท ำควำมเย็นในระบบหอ้งเย็น 10 %

3. ควำมย ัง่ยนื 30 %

3.1 มแีผนกำรใชง้ำนระบบ 5 %

3.2 มแีผนบ ำรงุรักษำระบบ 5 %

3.3 กำรกระตุน้เศรษฐกจิฐำนรำก 10 %

3.4 ควำมคุม้คำ่ของโครงกำร (ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ตลอดอำยขุองโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ

กำรสนับสนุน (บำท))

10 %
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เกณฑก์ำรพจิำรณำระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติยส์ ำหรบับอ่น ำ้บำดำล น ำ้หนกั

1. คณุสมบตัผิูส้มคัร 40 %

1.1 ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กบั สนง.เกษตร 10 %

1.2 มเีอกสำรสทิธิท์ีด่นิใหท้ ำกนิ กำรเชำ่ทีด่นิ เชน่ โฉนด, นส.3, สปก. เป็นตน้ 5 %

1.3 กำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่สมำชกิ (เอกสำรรับรองจำกรำชกำร นับยอ้ยหลังจำกวนัยืน่โครงกำร) 10 %

1.4 มขีอ้มลูกำรเพำะปลกูประจ ำปี 10 %

1.5 มขีอ้มลูกำรใชพ้ลังงำนเดมิ (ยอ้ยหลัง) 5 %

2. ดำ้นเทคนคิ 40 %

2.1 มปีรมิำณน ้ำบำดำลใชต้อ่เดอืน 15 %

2.2 มรีะบบพักน ้ำเขำ้แปลงยอ่ยของสมำชกิ 15 %

2.3 ระยะกำรเดนิทอ่ไปยังสมำชกิในกลุม่ (ระยะไกลสดุจำกระบบสบูน ้ำ) 10 %

3. ควำมย ัง่ยนื 20 %

3.1 มแีผนกำรใชง้ำนระบบและกำรใชน้ ้ำร่วมกัน 5 %

3.2 มแีผนบ ำรงุรักษำระบบ 5 %

3.3 ควำมคุม้คำ่ของโครงกำร (ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ตลอดอำยขุองโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ

กำรสนับสนุน (บำท)

10 %
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เกณฑก์ำรพจิำรณำระบบสบูน ำ้พลงังำนแสงอำทติยส์ ำหรบัแหลง่กกัเก็บน ำ้ผวิดนิ น ำ้หนกั

1. คณุสมบตัผิูส้มคัร 40 %

1.1 ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร กบั สนง.เกษตร 10 %

1.2 มเีอกสำรสทิธิท์ีด่นิใหท้ ำกนิ เชน่ โฉนด, นส.3, สปก. 5 %

1.3 กำรด ำเนนิกจิกรรมของกลุม่สมำชกิ (เอกสำรรับรองจำกรำชกำร นับยอ้ยหลังจำกวนัยืน่โครงกำร) 10 %

1.4 มขีอ้มลูกำรเพำะปลกูประจ ำปี 10 %

1.5 มขีอ้มลูกำรใชพ้ลังงำนเดมิ (ยอ้ยหลัง) 5 %

2. ดำ้นเทคนคิ 40 %

2.1 มปีรมิำณน ้ำแหลง่พืน้ทีก่กัเก็บ 15 %

2.2 มรีะบบพักน ้ำเขำ้แปลงยอ่ยของสมำชกิ 15 %

2.3 ระยะกำรเดนิทอ่ไปยังสมำชกิในกลุม่ (ระยะไกลสดุจำกระบบสบูน ้ำ) 10 %

3. ควำมย ัง่ยนื 20 %

3.1 มแีผนกำรใชง้ำนระบบและกำรใชน้ ้ำร่วมกัน 5 %

3.2 มแีผนบ ำรงุรักษำระบบ 5 %

3.3 ควำมคุม้คำ่ของโครงกำร (ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ตลอดอำยขุองโครงกำร (บำท) / งบประมำณทีข่อรับ

กำรสนับสนุน (บำท)

10 %
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เกณฑ์การพิจารณาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นท่ี Off Grid น้ าหนัก

1. คุณสมบัติผู้สมัคร 30%

1.1 (กรณี บ้ำนพักอำศัย) มีกำรท ำประชำคมหรือข้อตกลงร่วมกันของชุมชน (กรณี หน่วยงำน) มีเอกสำรแสดงควำมประสงค์ขอรับกำร
สนับสนุน และได้รับกำรยินยอมจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

10%

1.2 มีข้อมูลค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรใช้พลังงำน (น้ ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น) 10%

1.3 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำจริงของผู้ได้รับประโยชน์ (เพื่อประกอบกำรค ำนวณออกแบบระบบผลิตไฟฟ้ำ) 10%

2. ด้านเทคนิค 15%
2.1 มีกำรค ำนวณผลประหยัดที่เกิดขึ้นในโครงกำร 10%
2.2 มีกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของระบบกับควำมต้องกำรใช้งำน 5%

3. ความยั่งยืน 55%
3.1 มีแผนกำรใช้งำนระบบและกำรบ ำรุงรักษำ 30%

3.2 ควำมคุ้มค่ำของโครงกำร (ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตลอดอำยุของโครงกำร (บำท) / งบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุน (บำท)) 10%

3.3 มีกำรร่วมลงทุน (In Cash, In Kind) 5%

3.4 มีแผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในมิติต่ำง ๆ เช่น เศรษฐกิจ ควำมปลอดภัยสิ่งแวดล้อม หำกได้รับกำรส่งเสริมเทคโนโลยี 10%



ส านักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี 
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

กลุ่มอ านวยการและแผนพลังงาน   เบอร์โทรศัพท์ 042-249015  อีเมล saraban_udonthani@energy.go.th
นางสาวปยิะมาศ  มาตรา นักวิชาการพลังงานช านาญการ โทร. 061 – 9233666
นายพันธกาล  ยศอ่อน นักวิชาการพลังงาน โทร. 080 – 1856502
นางสาวพัชรนิทร์ สดงศรี เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทร. 097 - 3194214

QR Code เว็บไซต์ส ำนักงำน
บริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริม

กำรอนุรักษ์พลังงำน

QR Code ประกำศแจ้งประชำสัมพันธ์
กำรยื่นลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

ของหน่วยงำน 

QR Code คู่มือกำรยื่นขอรับ
กำรสนับสนุนเงินกองทุน

เพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

QR Code ประกำศ
ส ำนักงำนบริหำรกองทุน

เพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

ดาวน์โหลดเอกสาร



ใบสมัครเทคโนโลยีพลงังาน (แยกเทคโนโลยี)

ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
แบบเคลื่อนที่

เตำชีวมวลประสิทธิภำพสูง ชุดครอบหัวเตำแก๊สประสิทธิภำพสูงระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์

ระบบผลิตแก๊สชีวภำพจำกของเสีย ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ส ำหรับห้องเย็น

ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
ส ำหรับบ่อบำดำล

ระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์
ส ำหรับแหล่งกักเก็บน้ ำผิวดิน

ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
พ้ืนทีท่ี่ไฟฟ้ำยังเข้ำไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้ำ (Off Grid)

ตัวอย่างเอกสาร
การยื่นข้อเสนอโครงการ

https://project.enconfund.go.th/
หัวข้อ เอกสารเผยแพร่
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การด าเนินงานขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงกำร : โครงกำรสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์สู้ภัยแล้ง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
กำรด ำเนินกำร : ติดตั้งระบบสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 2,500 วัตต์ จ ำนวน 11 แห่ง

ล าดับ กลุ่ม บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 กลุ่มนำงทองคำย ทองกัลยำ บ้ำนเชียงเพ็ง 3 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธำนี
2 กลุ่มนำงสถิเพ็ญ มำชัย บ้ำนยำงชุม 13 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธำนี
3 กลุ่มนำยบัวทอง จันทะแสง บ้ำนสร้ำงแป้น 2 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธำนี
4 กลุ่มนำงณัฎฐุ์นรีย์ ต้นค ำฮักชัย บ้ำนยำงชุม 13 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธำนี
5 กลุ่มนำงนัยนำ เชื้อบุญวัด บ้ำนหนองแวง 1 หนองแวง บ้ำนผือ อุดรธำนี
6 กลุ่มนำยไสว ชัยประโคม บ้ำนหนองแวง 1 บ้ำนผือ บ้ำนผือ อุดรธำนี
7 กลุ่มนำงล ำแพน ชัยค ำ บ้ำนไผ่ล้อม 10 เมืองพำน บ้ำนผือ อุดรธำนี
8 กลุ่มนำยบุญมี วงษ์จูม บ้ำนนำยุง 5 นำยูง นำยูง อุดรธำนี
9 กลุ่มนำยจรูญ พรหมศร บ้ำนเหล่ำวิชำ 2 นำชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธำนี
10 กลุ่มนำงจูมจี จันทร์รักษ์ บ้ำนวังสำมหมอ 6 วังสำมหมอ วังสำมหมอ อุดรธำนี
11 กลุ่มนำยสมจิต บุญกลำง บ้ำนแสงสว่ำง 1 แสงสว่ำง หนองแสง อุดรธำนี



การด าเนินงานขอรบัการสนับสนุนเงนิกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



การด าเนินงานขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ)



การด าเนินงานขอรบัการสนับสนุนเงนิกองทุนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(อยู่ระหว่างการด าเนินการ)

ล าดับ หน่วยงาน
สูบน้ า (รถเข็น) สูบน้ า (ลากจูง)

รวมทั้งสิ้น
จ านวน (ระบบ) งบประมาณ จ านวน (ระบบ) งบประมาณ

1 ทต.บ้ำนเชียง 2 44,000 10 2,200,000 2,244,000
2 ทต.เพ็ญ 1 220,000 220,000
3 อบต.นำค ำ 9 1,980,000 1,980,000
4 อบต.วังทอง 7 1,540,000 1,540,000
5 อบต.บ้ำนดุง 1 22,000 10 2,200,000 2,222,000
6 ทต.กุดหมำกไฟ 12 264,000 7 1,540,000 1,804,000
7 อบต.หนองกุงศรี 1 220,000 220,000
8 อบต.นำทม 3 660,000 660,000
9 อบต.กุดค้ำ 2 44,000 6 1,320,000 1,364,000
10 อบต.โนนสูง 10 220,000 220,000
11 จังหวัดอุดรธำนี 23 506,000 24 5,280,000 5,786,000

รวม 50 1,100,000 78 17,160,000 18,260,000




