
สะสม POINTS

อมรมเเนวทางการอนุรักษ�พลังงาน
ในระบบต�าง ๆ ที่โรงงานสนใจ

เยี่ยมชมโรงงานตัวอย�างที่มีการ
อนุรักษ�พลังงานดีเด�นในแต�ละกลุ�มจังหวัด

ผู�เชี่ยวชาญเข�าให�คำปร�กษา 1 วัน
เพ�่อเเนะนำมาตรการในการอนุรักษ�พลังงาน

รับเง�นสนับสนุน 30 % เพ�่อปรับปรุงเคร�่องจักร
อุปกรณ� สูงสุด 300,000 บาทต�อนิติบุคคล
และรับคำแนะนำเพ��มเติมจากผู�เชี่ยวชาญ
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04 คะแนนที่ 4 (Review Plan Point) สามารถนำมาแลกรับ สิทธิ์การสนับสนุนเงินทุน
เพื่อดำเนินการปรับปรุงเพื่อการอนุรักษพลังงานไดรอยละ 30 ของเงินลงทุนปรับปรุง (Subsidy)

 จากการทบทวนแผนการอนุรักษพลังงาน และวางแผนท่ีจะดำเนินการปรับปรุงเพ่ือการอนุรักษพลังงาน

นั้น หากมาตรการอนุรักษพลังงานที่จะดำเนินการจำเปนตองมีการลงทุน ผูประกอบการสามารถยื่นขอรับการ

สนับสนุนเงินทุนจากโครงการไดในสัดสวนรอยละ 30 ของเงินลงทุนปรับปรุงรวมคาติดตั้ง (แตไมเกินราคากลางที่

โครงการกำหนด) และสนับสนุนใหไมเกิน 300,000 บาทตอนิติบุคคล จากทุกมาตรการรวมกัน (สามารถยื่นขอ

รับการสนับสนุนไดมากกวา 1 มาตรการ) รวมวงเงินทั้งหมด 50 ลานบาท พรอมทั้ง ไดรับคำแนะนำเพิ�มเติมจาก

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 วัน (ไมนอยกวา 6 ชั�วโมง) โดยมีขอบเขตการดำเนินงานของผูเชี่ยวชาญดังน�้

 1. ทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษพลังงานรวมกับผูบริหาร

 2. วางแผนงานการอนุรักษพลังงานในอนาคตเพื่อใชเปนแนวทางใหกับผูประกอบการ 

ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิ์

 • ผูประกอบการจัดทำรายละเอียดการยื่นขอรับเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ดวยแบบฟอรม "Point 4" ใหครบถวนทุกขอ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาสนับสนุนผูประกอบการที่จัดทำ

แบบฟอรม Point 4 ที่ไมสมบูรณครบถวน

 • การลงนามในเอกสารแบบฟอรม Point 4 ตองลงนามโดยผูมีอำนาจดำเนินการของผูประกอบการ 

หรือหากมีการมอบอำนาจกระทำการแทนตองแนบเอกสารมอบอำนาจพรอมติดอากรแสตมปมาพรอมกับสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบ และผูรับมอบอำนาจ

 • สามารถย่ืนแบบฟอรม Point 4 ได 2 ชองทางคือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 18 กลุมจังหวัด และผาน

ระบบในเว็บไซตโครงการ (www.energypoints.info)

เงื่อนไขการขอรับสิทธิ์

 • สิทธ์ิการไดรับเงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงฯ มีจำนวนจำกัด คณะทำงานโครงการฯ จะเปนผูพิจารณา

รายละเอียดการปรับปรุงของผูประกอบการเพื่อทำการอนุมัติใหการสนับสนุนในทุกกรณ� โดยมีหลักเกณฑการ

พิจารณาเบื้องตนดังน�้

 • พิจารณาจากผูประกอบการท่ีย่ืนขอรับสิทธ์ิกอนมีสิทธ์ิไดรับการพิจารณาใหไดรับการสนับสนุนเงินทุน

ในการปรับปรุงฯ กอน (ถือวันท่ีเจาหนาท่ีลงนามรับรองวาไดรับแบบฟอรม "Point 4" ครบถวนสมบูรณแลวเปนสำคัญ)

 • พิจารณาจากการกระจายตัวของจังหวัดท่ีต้ังของผูประกอบการภายในแตละกลุมจังหวัดอยางเทาเทียม

กัน เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของการไดรับสิทธิ์อยางทั�วถึง

 • คำตัดสินของคณะทำงานโครงการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

 • ผูประกอบการตองสะสม Energy Points ใหถึงคะแนนที่ 4 กอน จึงสามารถแลกรับสิทธิ์ได

 • มาตรการที่ผูประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนตองไมเคยไดรับการสนับสนุนในลักษณะเดียวกัน

 • มาตรการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนตองเปนมาตรการที่ปรับปรุงติดตั้งวัสดุอุปกรณที่สงผลใหเกิดการ

ประหยัดพลังงาน หรือซื้อเครื่องจักร วัสดุอุปกรณใหมทดแทนเครื่องจักรเกา ที่สงผลใหเกิดการประหยัดพลังงาน

กวาเครื่องจักรเกา

 • ผูประกอบการตองยินดี สงเอกสารหลักฐานประกอบตางๆ ใหครบถวนตามที่โครงการกำหนด และ

รองขอ ตลอดระยะเวลาโครงการฯ  
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 • มาตรการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน, หลักฐานการจัดซื้อตางๆ เพื่อปรับปรุงตามมาตรการที่ยื่นขอรับ

การสนับสนุน ตองเกิดขึ้นหลักจากไดรับการอนุมัติจากคณะทำงานโครงการฯ แลวเทานั้น

 • เมื่อผูประกอบการไดรับการอนุมัติใหไดรับเงินทุนสนับสนุนภายใตโครงการฯ ผูประกอบการตองจัด

ทำสัญญารวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กอนเริ�มดำเนินการ 

 • หากโครงการฯ ตรวจสอบพบวาการดำเนินงานของผูประกอบการไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใหเงินทุนสนับสนุน หรือหากผูประกอบการไดรับเงินทุนสนับสนุนไปแลว 

ผูประกอบการตองคืนเงินที่ไดรับไปเต็มจำนวนทันที

 • งวดการจายเงินสนับสนุนนั้น กำหนดจายเปน 2 งวด โดยมีรายละเอียดดังน�้

   งวดที่ 1 :  จายอัตรารอยละ 50 ของวงเงินที่ไดรับการสนับสนุน เมื่อผูประกอบการผานการอนุมัติให

   ดำเนินการ และดำเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเสร็จสิ้นเรียบรอย 

   งวดที่ 2 :  จายอัตรารอยละ 50 ของวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนเมื่อดำเนินการตรวจวัด และพิสูจนผล

   การประหยัดพลังงานรวมกับผูเชี่ยวชาญแลว

1.5 หลักเกณฑ� และเง�่อนไขในการเข�าร�วมสะสม Energy Point และแลกรับสิทธิประโยชน�
 หลักเกณฑ และเงื่อนไขของโครงการในการเขารวมสะสม Energy Points เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน

ตางๆ นั้น มีดังน�้

1. กลุมเปาหมาย  : โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ทั�วประเทศ โดยใชหลักเกณฑ

  การแบงขนาดโรงงาน (SME) ดังน�้ 

  - ขนาดยอม (จำนวนพนักงาน ไมเกิน 50 คน, มูลคาทรัพยสินถาวร    

     ไมเกิน 50 ลานบาท)

  - ขนาดกลาง (จำนวนพนักงาน ไมเกิน 50-200 คน , มูลคาทรัพยสินถาวร 

   ไมเกิน 50-200 ลานบาท)

  - ขนาดใหญ (จำนวนพนักงาน เกิน 200 คน, มูลคาทรัพยสินถาวร เกิน 200 ลานบาท)

*หมายเหตุ ในกรณ�ที่จำนวนพนักงานหรือมูลคาทรัพยสินเขาขายขนาดยอมแตจำนวนมูลคาทรัพยสินถาวรหรือ

จำนวนพนักงานเขาขายขนาดกลาง ใหทานเลือกจำนวนพนักงานหรือมูลคาทรัพยสินถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑ

การเลือกขนาดโรงงาน

2. กำหนดระยะเวลา  :  เปดรับสมัครผูประกอบรวมสะสมพรอมกันทั�วประเทศ ไดตั้งแต 

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

 : ระยะเวลาแลกสิทธิประโยชน สะสมครบ 3 Points แลกสิทธิ์ไดทันที ตั้งแตวันที่ 

  1 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2561 (หรือจนกวาเงินสนับสนุนภายใตโครงการจะหมด)

3. การแลกสิทธิประโยชน : สำหรับการขอแลกรับสิทธิประโยชนตางๆ ภายใตโครงการทั้ง 4 สวนนั้น ขอสงวนสิทธิ์

  สำหรับผูประกอบการที่ยื่นขอรับแลกกอนมีสิทธิ์กอน (ถือวันที่ผูประกอบการยื่นเอกสาร

  ครบถวนสมบูรณ และไดรับหนังสือตอบรับยืนยันจากสภาอุตสาหกรรมฯ เปนสำคัญ)

  โดยพิจารณารวมกับปจจัยการกระจาย การใหสิทธิ์แกผูประกอบการในจังหวัดตางๆ

  ในแตละกลุมจังหวัดอยางเทาเทียมกันรวมดวย และคำตัดสินของคณะทำงานโครงการ

  ถือเปนที่สิ้นสุด



การติดตอสมัครผานเว็บไซตโครงการ www.energypoints.info

 ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียด และสมัครเขารวมสะสม Energy Points ผานทางเว็บไซตไดที่ 

www.energypoints.info นอกจากน�ยั้งสามารถศึกษารายละเอียดความรูเพ่ือนำไปดำเนินการใหได Energy Points 

แตละ Point ไดผานระบบสมาชิกในเว็บไซตดังกลาวได

1.6 การติดต�อสอบถาม และสมัครเข�าร�วมโครงการเพ�่อสะสม Energy Point
 ผูประกอบการสามารถติดตอเพ่ือสมัครเขารวมโครงการไดจาก 3 ชองทางหลัก คือการติดตอผาน

สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม, การติดตอผานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 18 แหงทั�วประเทศ และการสมัครผาน

เว็บไซตโครงการ (www.energypoints.info)

การติดตอผานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

คุณนันทิยา รุงเลิศวิกรัยกุล หรือ คุณกิตติชัย เพ็งวงศษา

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน ดี ชั้น 3 

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท 02-345-1253 โทรสาร 02-345-1258 อีเมล center.iie@gmail.com

การติดตอผานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 18 แหง

 ติดตอวิศวกรโครงการประจำกลุมจังหวัด 18 แหง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ฉะเชิงเทรา,

นครปฐม, เพชรบุรี, สุราษฎรธาน�, ภูเก็ต, สงขลา, ชลบุรี, อุดรธาน�, สกลนคร, ขอนแกน, อุบลราชธาน�, นครราชสีมา,

เชียงใหม, เชียงราย, พิษณุโลก และนครสวรรค โดยมีรายละเอียดสถานที่ และเบอรติดตอแตละแหง ดังน�้
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ตัวอยางมาตรการประหยัดพลังงานที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ำ (Boiler)

 • เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวางเปนชนิด LED

 • เปลี่ยนเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)

 • เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 • การเปลี่ยนเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น

 • การเปลี่ยนระบบน้ำเย็น (Chiller)  

 • การติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร

 • การหุมฉนวนเพื่อปองกันความรอนรั�วไหลในระบบหมอไอน้ำ และเตาเผา

 • และมาตรการอื่นๆ ที่สงผลใหเกิดการประหยัดพลังงาน 

 

มอเตอร�ประสิทธิภาพสูงAir Compressorแอร�เบอร� 5LED 10 ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อตอนบน 1 : 
อุดรธาน� หนองบัวลำภู 
หนองคาย เลย บึงกาฬ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธาน� 
เลขที่ 83/14 ถ.วัฒนานุวงศ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธาน� 41000 

อุดรธาน� center.udonthani@gmail.comโทรศัพท : 0-4224-6498
  0-4221-1511
โทรสาร : 0-4224-6498

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ
ตอนบน 2 : มุกดาหาร สกลนคร 
นครพนม

สกลนคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 
เลขที่ 1780/88 ถ.รอบหนองสนม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
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โทรศัพท : 042-714-713
โทรสาร : 042-714-713

center.sakonakhon@gmail.com

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ
ตอนกลาง : ขอนแกน 
มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ

ขอนแกน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
เลขที่ 711 หมู 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

center.khonkaen@gmail.comโทรศัพท : 0-4322-7832-3
โทรสาร : 0-4322-7833  

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ
ตอนลาง 1 : อุบลราชธาน� 
อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร

อุบลราชธาน� สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธาน�
เลขที่ 388 หมู 14  ต.ไรนอย อ.เมือง จ.อุบลราชธาน� 34000

center.ubon@gmail.comโทรศัพท : 045-210-266
  085-028-8070 
โทรสาร  : 045-312-300

ภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ
ตอนลาง 2 : นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
เลขที่ 276/11 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

center.nakhonratchasima@gmail.comโทรศัพท : 0-4426-7117-8
  0-4423-0210
โทรสาร : 0-4423-0970 

นครราชสีมา

ภาคเหน�อตอนบน 1 : 
เชียงใหม ลำพูน ลำปาง 
แมฮองสอน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
ชั้น 1 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหน�อ 
เลขที่ 158 ถ.ทุงโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000

เชียงใหม center.chiangmai@gmail.comโทรศัพท : 0-5330-4346-7
โทรสาร : 0-5324-6353

ภาคเหน�อตอนบน 2 : 
เชียงราย พะเยา แพร นาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
เลขที่ 419 ม.21 ถ.สิงหไคล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เชียงราย center.chiangrai@gmail.comโทรศัพท : 053-715-399
โทรสาร : 053-744-339

ภาคเหน�อตอนลาง 1 :
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ 
สุโขทัย อุตรดิตถ

พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เลขที่ 292 หมู 1 ถ.สายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค 
ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

center.phitsanulok@gmail.comโทรศัพท : 055-216-966
  087-848-1903
โทรสาร : 055-216-966

ภาคเหน�อตอนลาง 2 :  
นครสวรรค อุทัยธาน� 
กำแพงเพชร พิจิตร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค
13/1 หมู 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค 60240

นครสวรรค center.nakornsawan@gmail.comโทรศัพท : 056-334-715
โทรสาร  : 056-334-385

19 กรุงเทพฯ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กทม. center.iie@gmail.comโทรศัพท : 02-3451252-53

ลำดับ กล�ุมจังหวัด ศูนย�ปฏิบัติการ ที่อย�ู Emailเบอร�โทร

ภาคกลางตอนบน 1 : 
นนทบุรี ปทุมธาน�
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 เลขที่ 123 หมู 3 ถ.เอเชีย ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
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โทรศัพท : 035-345966  
โทรสาร : 035-345967

center.ayutya@gmail.com

ภาคกลางตอนบน 2 : 
ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง

ลพบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี (สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ลพบุรี)
เลขที่ 2/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

center.lawoe@gmail.comโทรศัพท : 036-613-499
โทรสาร : 036-613-499

ภาคกลางตอนกลาง : 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
นครนายก สระแกว ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) 
ชั้น 2 ถ.เรืองวุฒิ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

center.chachoengsao@gmail.comโทรศัพท : 038-814-419
โทรสาร : 038-814-409

ภาคกลางตอนลาง 1 :   
ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 
กาญจนบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
เลขที่ 151/91 อาคาร D ชั้น 2 โรงแรมเวล ถ.ราชวิถี อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000

tanawat1640@gmail.comโทรศัพท : 034-210 288-9
โทรสาร : 034 210 289

นครปฐม

ภาคกลางตอนลาง 2 : 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ  
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 110 หมู.4 ถ.เพชรเกษม ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

เพชรบุรี sajee_krue@isuzu-unt.comโทรศัพท : 032-412-155 
โทรสาร : 032-415-154

ภาคใตฝงอาวไทย : 
สุราษฎรธาน� ชุมพร พัทลุง 
นครศรีธรรมราช

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏรธาน�
เลขที่ 172 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน� 84000 

สุราษฎรธาน� center.surat@gmail.comโทรศัพท : 077-223-167
โทรสาร : 077-223-168

ภาคใตฝงอันดามัน: 
ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง

ภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) 
48/4 ชั้น 2 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

center.phuket2@gmail.comโทรศัพท : 076-240-556
โทรสาร : 076-240-362

ภาคใตชายแดน : 
ปตตาน� ยะลา นราธิวาส 
สงขลา สตูล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชั้น 3 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 
เลขที่ 165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำนอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

สงขลา center.songkhla@gmail.com โทรศัพท : 074-211-902
  074-213-141
โทรสาร : 074-211-903

ภาคตะวันออก : 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  
อาคารศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชั้น 5 
เลขที่ 67 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

center.chonburi@gmail.comโทรศัพท : 038-288507
โทรสาร : 038-288508

ชลบุรี






















