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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

เครือข่ายสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน

กลุ่มเป้าหมายและบทบาทของ ESCO
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดย
สถาบันการเงิน (ระยะท่ี 6) ในลักษณะสินเช่ือดอกเบี้ยต่่ำให้ผู้ประกอบกำรที่สนใจลงทุนในโครงกำรด้ำนอนุรักษ์พลังงำนหรือกำรลงทุนส่ำหรับอำคำร
ก่อสร้ำงใหม่ที่ผ่ำนเกณฑ์อนุรักษ์พลังงำน

2546-2549

ระยะที่ 1

2,000 ล้านบาท 

2549-2552

ระยะที่ 2

2,000 ล้านบาท 

2550-2553

ระยะที่ 3
(ทดแทน ระยะ 1 )

1,000 ล้านบาท 

2552-2555

ระยะที่ 3 (เพิ่มเติม)
942.5 ล้านบาท 

400 ล้านบาท 

2553-2556

ระยะที่ 5

500 ล้านบาท 

ระยะที่ 3 
1,000 ล้านบาท 

ระยะที่ 4

2558-2560

ระยะที่ 6

1,489 ล้านบาท 

วงเงินสินเชื่อ
เพ่ิมเติม

3,000 ล้านบาท 

2559-2564
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

วงเงินโครงการ ‐ (ปีงบประมาณ 2558; 1,489 ล้านบาท และ 2559; 3,000 ล้านบาท : ระยะที )

ช่องทางให้การสนับสนุน ‐ ผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ 

ผู้มีสิทธิกู้ ‐ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

‐ อาคารก่อสร้างใหม่ (ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน; BEC)

‐ ผู้ประกอบกิจการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)  

วงเงินกู้ ‐ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ 

(สงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณียื่นขอมากกว่า 1 โครงการต่อสถานประกอบการ)

อัตราดอกเบี้ย ‐ สถาบันการเงินคิดจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี 

ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ‐ ไม่เกิน 5 ปี

ลักษณะโครงการ

ที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุน

‐ โครงกำรอนุรักษ์พลังงำน ที่มีระยะเวลำคืนทุนไม่เกิน 7 ปี
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ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 17 

มาตรา 7 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
2. การป้องกันการสูญเสียพลังงาน 
3. การน าพลังงานที่เหลือจากการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
4. การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
5. การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบก าลังไฟฟ้า การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

ในช่วงความต้องการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดของระบบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 
6. การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการท างานและวัสดุทีช่่วยใน

การอนุรักษ์พลังงาน 
7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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หลักเกณฑ์เพิม่เติมโดยคณะกรรมการโครงการ**

มาตรา 7 ข้อที่ 4 การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอีกประเภทหนึ่ง 
ตัวอย่างข้อเสนอการตีความหมายระหว่างการอนุรักษ์พลังงานกับพลังงานทดแทน
“โครงการ Solar Roof Top / Solar Farm ที่ติดตั้งบนหลังคาและพื้นที่ อาคาร/โรงงาน”
“โครงการผลิต Biogas เพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงน้ ามันเตาเดิมที่หัวเผาในการเผาไหม้ให้ความร้อน”

ขอบเขตกำรอนุรักษ์พลังงำนตำม พรบ.ฯ มำตรำ 7 ข้อ 4

เกณฑ์กำรพิจำรณำเกี่ยวกับมำตรกำรในลักษณะกำรผลิตพลังงำนเองเพื่อลดกำรใช้พลังงำน
ในสถำนประกอบกำร “ต้องไม่มีกำรผลิตเพื่อจ่ำหน่ำย พร้อมทั้งสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมเป็นรำยมำตรกำร”
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

1. การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ท่ีเข้ามาในอาคาร 
2. การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม 
3. การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ

ก่อสร้างนั้น ๆ 
4. การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การใช้และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุท่ีก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
6. การใช้ระบบควบคุมการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
7. การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

อาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงาน

ต้องเป็นอาคารก่อสร้างใหม่ที่ผ่านเกณฑ์อนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท การออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือ
ดัดแปลงที่มีพื้นที่ต้ังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วยอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ 

อาคารก่อสร้างใหม่ ต้องออกแบบอาคารก่อสร้างให้มีการใช้พลังงานต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน BEC (ดีกว่ามาตรฐาน BEC) โดยผ่านการตรวจ
ประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานด้วยโปรแกรม BEC จาก
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ.

(1) อาคารส านักงาน 
(2) สถานศึกษา 
(3) โรงมโหรสพ 
(4) ห้างสรรพสินค้า      
(5) อาคารชุมนุมคน 
(6) อาคารสถานบริการ
(7) สถานพยาบาล 
(8) อาคารชุด 
(9) โรงแรม 
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• อาคารต้องออกแบบให้มีการใช้พลังงานต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน BEC โดยผ่านการตรวจประเมินแบบอาคาร
ด้วยโปรแกรม BEC จากศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ. 

• อาคารก่อสร้างใหม่ ต้องได้หนังสือรับรองการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
จากศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของ พพ.

กำรสนับสนุนอำคำรก่อสร้ำงใหม่

• ให้ใช้ผลประหยัด (ส่วนต่างการใช้พลังงานระหว่างอาคารที่ขอรับการสนับสนุนกับอาคารอ้างอิงจากการ
ค านวณ BEC) ภายใต้สมมุติฐานระยะเวลาคืนทุนสูงสุดที่โครงการยอมรับได้คือ  7 ปี ในการคิดกรอบวงเงินกู้
ที่ให้การสนับสนุน 

• แบบอาคารก่อสร้างใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
ทรัพยากรฯ/ฯลฯ) ก่อนขอรับการสนับสนุน 

• ระยะเวลาการน าวงเงินกู้ที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์เพิม่เติมโดยคณะกรรมการโครงการ
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• ตัวอย่างการพิจารณาวงเงินกู้ 

พิจารณาจากส่วนต่างการใช้พลังงานต่อปี (ผลการประหยัดพลังงานต่อปี) ระหว่างอาคาร
ตามมาตรฐาน BEC กับแบบอาคารที่ขอรับการสนับสนุนคูณกับระยะเวลาคืนทุนสูงสุดที่
ได้รับการอนุมัติคือ 7 ปี ไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท

ตัวอย่างแบบอาคารที่ขอรับการสนับสนุนประหยัดพลังงานได้มากกว่ามาตรฐาน 300,000 บาทต่อ
ปี ก็จะได้รับวงเงินกู้สนับสนุนสูงสุด 300,000 x 7 = 2,100,000 บาท

หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนอำคำรก่อสร้ำงใหม่ที่ผ่ำน BEC

หลักเกณฑ์เพิม่เติมโดยคณะกรรมการโครงการ
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

โครงการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ด าเนินการ

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานภายใต้การด าเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่อ

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอัตราส่วนการแบ่งผลประหยัดพลังงานระหว่าง ESCO 
และสถานประกอบการ

2. มีสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract : ECP) ระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัด
การพลังงาน 
o อัตราส่วนการแบ่งผลประหยัดพลังงาน ระหว่าง ESCO และสถานประกอบการ
o การชดเชยของ ESCO ในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
o การแบ่งผลประหยัด ระหว่าง ESCO และสถานประกอบการ ในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานมีค่า

มากกว่าที่ก าหนดในสัญญา
o มีการเสนอวิธีการตรวจวัดตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ค่าใช้จ่ายที่สามารถรวมในการลงทุนและด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานได้

1. ค่าอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง 
2. ค่าที่ปรึกษาที่ใช้ในการออกแบบ ควบคุมและรับประกันผลการประหยัด (ESCO) 
3. ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการติดตั้ง หรือจ าเป็นในการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น ค่า

ก่อสร้างฐานรองรับเครื่องจักรอุปกรณ์, ค่าก่อสร้างท่อน าก๊าซธรรมชาติ 
4. ค่าขนส่ง ค่ารื้อถอน ภาษีน าเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายข้างต้น 
5. ค่าใช้จ่ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาว่าเหมาะสม
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1
4

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าข่ายในการลงทนุด าเนินการอนรุักษ์พลังงาน 

1. ค่าที่ดิน ค่าปรับปรุงที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อที่ดิน 
2. ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นนอกจากเพ่ือใช้รองรับอุปกรณ์/เครื่องจักรเพ่ือการประหยัด

พลังงาน 
3. ค่าใช้จ่ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาว่าไม่

เหมาะสม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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ผู้ประกอบการทั่วไป
เครื่องจักรอุปกรณ์เก่าหรือล้าสมัย

อาคารที่ก าลัง
จะก่อสร้างใหม่ 

ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
และอาคารธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนพลังงาน
เป็นหลัก

เช่น โรงน้ าแข็ง/ ห้องเย็น

เปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง หรือ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
Compressor/Condenser/VSD 

/Chiller/Boiler/Air compressor 
/Motor/ฉนวน/ฟิล์ม/เครื่องจกัรใน

กระบวนการผลิต ฯลฯ

ปรับปรุงการออกแบบอาคาร
ลดค่า OTTV & RTTV, ใช้วัสดุ

ประหยัดพลังงาน, เลือกใช้อุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูง

อาคารขนาดใหญ่
ที่เข้าข่ายต้องออกแบบให้อนุรักษ์
พลังงานตามกฎกระทรวง BECฯ

ผู้ด าเนินธุรกิจ
อนุรักษ์พลังงาน

บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
ที่ขึ้นทะเบียน ESCO 
กับสภาอุตสาหกรรม

การลงทุนที่ต้องรับประกันความเสี่ยง
ซับซ้อน/ลงทุนสูง/ใช้เทคโนโลยีใหม/่

ใช้องค์ความรู้ในเชิงลึก

กลุ่มเป้าหมาย
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เงินหมุนเวียนดอกเบ้ียต่ า
(Soft loan)

กลไกการขับเคลื่อน

• โครงการที่สนับสนนุ : โครงการอนุรักษ์
• อัตราดอกเบี้ย : ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี
• ระยะเวลาช าระคืน : ไม่เกิน 5 ปี
• วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 50 ล้านบาท

มาตรการทั่วไป
• อุปกรณ์ที่ติดฉลากประสทิธิภาพสงู
• อุปกรณ์ มีใช้อย่างแพร่หลาย เช่น Boiler, Chiller, 

Motor, Air comp

มาตรการที่มีความเสี่ยงในการลงทุน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่
มาตรการที่มีการลงทุนสูง

มาตรการที่สถานประกอบการไม่มีความเชี่ยวชาญ

พพ.

สถาบันการเงิน

customers customers

พพ.

สถาบันการเงิน

ESCO

รับประกนัผล

11

บทบาทของ ESCO
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เครือข่ายสถาบันการเงินที่เขา้ร่วมโครงการ
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ขั้นตอนการขอรับการสนบัสนุน

หมำยเหตุ :  ผู้ขอรับกำรสนับสนุนจะต้องยินยอมให้ พพ. เข้ำติดตำมผลกำรด่ำเนนิงำนและผลประหยัดพลังงำนที่เกิดขึน้จริง

1 2 3 4 5 6

สถานประกอบการยื่นกู้
ผ่านสถาบันการเงินก่อน

เดือนตุลาคม 2560

สถาบันการเงินวิเคราะห์
ข้อมูลของสถานประกอบการ 

ใช้ระยะเวลา 30 วัน

พพ. พิจารณข้อเสนอ
ใช้ระยะเวลา 30 วัน 
โดยวันสุดท้ายท่ี พพ.

จะรับข้อเสนอโครงการ
จากสถาบันการเงิน คือ 

31 ธันวาคม 2560

สถาบันการเงินท า
สัญญาเงินกู้กับ

สถานประกอบการ 
ใช้ระยะเวลา 30 วัน

สถานประกอบการน า
เงินสนับสนุนไปลงทุน

สถานประกอบการจ่าย
งวดเงินกู้คืนกองทุนฯ 

โดยผ่านสถาบันการเงิน
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การกรอกแบบขอรับการสนับสนุน

1

2
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3

การกรอกแบบขอรับการสนับสนุน
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4

การกรอกแบบขอรับการสนับสนุน
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5

การกรอกแบบขอรับการสนับสนุน
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6

การกรอกแบบขอรับการสนับสนุน
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รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบขอรับการสนับสนุน

1. กรณปีรับปรุงการใช้พลังงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม/อาคารธุรกิจ (ก.)

• รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแยกเป็นรายมาตรการตามที่
ระบุในประเภท ก. 
o ชื่อมาตรการ
o ปัญหาหรือที่มาในการปรับปรุง
o แนวทางการปรับปรุง
o ผลประหยัดพลังงานพร้อมกับ

วิธีการวิเคราะห์ค านวณ
o แผนการด าเนินมาตรการ
o รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุน
o ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ /

เทคโนโลยีที่ใช้

2. กรณอีาคารสร้างใหม่ที่ออกแบบเพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน (ข.)

3. กรณบีริษัทจัดการพลังงาน (ค.)

• หนังสือรับรองการตรวจประเมินและ
รับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน จากศูนย์ประสานงานการ
ออกแบบอาคารเพื่ อการอนุรักษ์
พลังงาน ของ พพ.

• ส าเนาหนังสืออนุมัติการก่อสร้างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• รายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง
ซึ่ ง ได้ รับการรับรองจากสถาบัน
การเงินผู้อนุมัติสินเชื่อ

• รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแยกเป็นรายมาตรการตามที่
ระบุในประเภท ก. 

• สั ญ ญ า พ ลั ง ง า น  (Energy 
Performance Contract) ระหว่าง
สถานประกอบการและบริษั ท จัด
การพลังงาน

• ส าเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เป็นบริษัทจัดการพลังงาน ภายใต้การ
ด าเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
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ตัวอย่างการให้รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ตัวอย่างการให้รายละเอียดของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายัง 
ศูนย์ประสานงานโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ 02 224 5387, โทรสาร 02 224 5397 

E-mail: dede.energyfund@gmail.com
Website: dedeenergyfund.com

mailto:dede.energyfund@gmail.com

