สรุปผลการดําเนินโครงการ
โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
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โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน
1.

ความเปนมาของโครงการ

ตามที่ ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน (พพ.) ได มี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการและ
มาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
เชน โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อการอนุรักษพลังงาน โครงการสิทธิ
ประโยชนทางภาษีเพื่อการอนุรักษพลังงาน เปนตน สงผลใหเกิดการอนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในเชิงกวาง ประกอบกับผลการศึกษาของโครงการศึกษาเกณฑ
การใชพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารประเภทตางๆ ที่ผานมา พบวามีเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีลักษณะเฉพาะ
ในแตละประเภทอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง ดังนั้นเพื่อใหภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพจากการนําเทคโนโลยีเชิงลึกไปใชอยางแพรหลายและยั่งยืน
พพ. จึงไดดําเนิ นงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุร กิจขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการนําเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีลักษณะเฉพาะกับแตละประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจแตยัง
ไมเปนที่แพรหลายในประเทศ มาประยุกตใชในลักษณะของโครงการสาธิต โดย พพ. จะใหการสนับสนุน
ผูประกอบการที่สนใจลงทุนในเทคโนโลยีดังกลาวในรูปแบบของเงินอุดหนุนการลงทุนแบบใหเปลาจํานวนหนึ่ง
และประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร ต ลอดจนขยายผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ไ ปสู ผู ป ระกอบการต า งๆ เพื่ อ ให เ กิ ด การนํ า
เทคโนโลยีเชิงลึกไปใชอยางแพรหลายตอไป

2.

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ

การดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก
ดังนี้
2.1 เพื่อสรางความเชื่อมั่นและแรงจูงใจใหกับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในการนํา
เทคโนโลยีดานอนุรักษพลังงานขั้นสูงมาใชงาน
2.2 เพื่อกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอนุรักษพลังงานขั้นสูงใหมีการใชงานอยาง
แพรหลายในประเทศ
2.3 เพื่อสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อเผยแพรและขยายผลการดําเนินงานของโครงการไปสูกลุมเปาหมายตางๆที่เกี่ยวของอยาง
เปนรูปธรรม
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3

รูปแบบโครงการ และวิธกี ารดําเนินงาน

3.1

รูปแบบโครงการ

ดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยใหการสนับสนุนสถานประกอบการในการ
ลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสีย โดยใหเงินสนับสนุนการลงทุน
แบบใหเปลา

3.2

ระยะเวลาโครงการ

3.3

วิธีการดําเนินการ

26

เดือน ( พฤศจิกายน 2550 – ธันวาคม 2552 )

3.3.1

จัดตั้ ง คณะกรรมการพิจ ารณาการสงเสริ ม เทคโนโลยี เชิ งลึ กเพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน ซึ่ ง
ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นด า นการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการพิ จ ารณา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับทําการสาธิต รวมถึงพิจารณาผลการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ (Project Feasibility Study) แผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน
(Measurement & Verification Plan) และผลการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน
ของโครงการ

3.3.2

กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยี คัดเลือกสถานประกอบการที่จะเขารวมโครงการ
และหลักเกณฑการใหการสนับสนุนการลงทุน

3.3.3

รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ

3.3.4

ดําเนินการและคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน

3.3.5

ดําเนินการจัดทํา ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study)
แผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan)
เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน
พิจารณาอนุมัติ

3.3.6

สถานประกอบการดําเนินการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร / อุปกรณ

3.3.7

ดําเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ทั้งใน
ดานของผลประหยัดพลังงาน ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร และศักยภาพในการขยายผลไป
ยังกลุมเปาหมาย

3.3.8

ประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ผ ลสํ า เร็ จ ของโครงการฯ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ผลั ก ดั น ให มี ก ารนํ า
เทคโนโลยีที่ไดรับการสาธิตไปประยุกตใชในสถานประกอบการอื่น ๆ
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หลักเกณฑและเงื่อนไขการดําเนินโครงการ

4.1 หลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน
1.

มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานของเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานที่จะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ตองเปนเทคโนโลยีใหมที่มีศักยภาพในการประหยัด
พลังงานไมนอยกวารอยละ 20 (กรณี Utility) และไมนอยกวารอยละ 15 (กรณีกระบวนการผลิต) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน

2.

ยังไมมีการใชงานอยางแพรหลายในประเทศไทย
ความแพร ห ลายของเทคโนโลยี เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานที่ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อดําเนินการตองเปนเทคโนโลยีที่มีการประยุกตใชงานในสถานประกอบการ
ตางๆ ในทุกๆกลุมอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทยในปจจุบัน รวมกันทั้งหมดไมเกิน
กวา ร อยละ 5 ของจํา นวนสถานประกอบการทั้ง หมดที่ส ามารถนํา เทคโนโลยีดังกล า วไป
ประยุกตใชงานเพื่อการอนุรักษพลังงานได

3.

มีศักยภาพในการขยายผลเพื่อการอนุรักษพลังงานสูง
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตองเปนเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประยุกตใชงานในสถานประกอบการตางๆ ในทุกๆกลุม
อุต สาหกรรมและธุ ร กิ จ ของประเทศไทย ซึ่ ง มีก ารใชพ ลั ง งานรวมกัน ทั้ งหมดไมน อ ยกว า
300 ktoe/ป

4.

มีระยะเวลาคืนทุนสั้น
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตองเปนเทคโนโลยีที่มีผลตอบแทนทางการเงินตอการลงทุน ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป

5.

มีผลกระทบสิ่งแวดลอมนอย
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ตองเปนเทคโนโลยีที่ไมกอใหเกิดมลภาวะและผลกระทบทางสิ่งแวดลอมโลก หรือมีคาไมเกิน
กวาคามาตรฐานที่กําหนดของประเทศไทย

ผลการคัดเลือกขั้นสุดทาย
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานที่จะดําเนินการสาธิตภายใตโครงการในครั้งนี้
จะตองผานหลักเกณฑการคัดเลือกครบทุกขอ อยางไรก็ดี การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการอนุรักษพลังงานขั้นสุดทาย เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการลงทุนดําเนินการ ขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ซึ่ง
เอกสารสรุปการดําเนินงาน

หนา 3/8

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
พฤศจิกายน 2552

สามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑในการพิจารณาไดตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหาหรือ
อุปสรรคซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค
4.2 หลักเกณฑการคัดเลือกสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการ ตองมีคุณสมบัติและความพรอมตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. ประเภทของเทคโนโลยีที่สามารถขอรับการสนับสนุน ไดแก
2.1
ตองเปนเทคโนโลยีตามหลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานของ
โครงการ
2.2
ตองเปนเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการติดตั้งใชงาน เพื่อใชทํา
การสาธิต คิดเปนมูลคาผลประหยัดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมนอยกวา 200,000 บาทตอป
3. สถานประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการตองไมเสนอเทคโนโลยีที่สถานประกอบการนั้นๆเคย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานการลงทุน หรืออยูระหวางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดานการลงทุนจากภาครัฐภายใตโครงการอื่น ๆ ยกเวน โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน
4. ตองสามารถดําเนินการจัดหา ติดตั้งและทดสอบการใชงานสําหรับเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน
ใหแลวเสร็จไมเกิน เดือน ธันวาคม 2551 (สําหรับการเปดรับสมัคร ครั้งที่ 1 และ 2) และ พฤษภาคม
2552 (สําหรับการเปดรับสมัครครั้งที่ 3) โดยตองแสดงแผนงาน และขอมูลสนับสนุนดานเทคนิคที่
ชัดเจน
5. ตองอนุญาตให พพ. นําผลสําเร็จจากการเขารวมโครงการไปเผยแพรขยายผลใหกับกลุมเปาหมาย
รายอื่น ๆ ได
6. ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของสถานประกอบการ โดยตองมีหนังสือยืนยันเขารวม
โครงการที่ลงนามโดย กรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา และตองมีการจัดตั้งทีมงานดานอนุรักษพลังงาน ซึ่งมีการกําหนดผูรับผิดชอบและอํานาจหนาที่สําหรับตําแหนงตางๆที่ชัดเจนจากทางผูบริหาร
ของสถานประกอบการ
7. การคัดเลือกขั้นสุดทาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการอนุรักษพลังงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑในการพิจารณาได
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการที่
ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินโครงการ
• กรณี ส ถานประกอบที่ ส มั ค รเข า ร ว มโครงการเป น โรงงานควบคุ ม หรื อ อาคารควบคุ ม ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน พ.ศ.2535 พพ. จะพิ จ ารณาให ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อ การลงทุ น แกโ รงงานควบคุ ม และอาคารควบคุ ม ที่ป ฏิ บัติ ต าม พ.ร.บ.การส ง เสริ ม
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 กอนเปนอันดับแรก
• สถานประกอบตองดําเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดที่จําเปนในการตรวจวัดพิสูจนผลประหยัด
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4.3 หลักเกณฑการใหการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ
1. เงื่อนไขการใหการสนับสนุนการลงทุน
1.1 พพ. จะใหการสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการในรูปแบบของเงินใหเปลาในอัตรารอยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมดของ
โครงการ แตทั้งนี้ไมเกิน 7.5 ลานบาท ตอสถานประกอบการ
1.2 คาใชจายที่ พพ. จะพิจารณาใหการสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการ ประกอบดวย
1.2.1 คา อุ ป กรณ ค า ติ ดตั้ง และคา ใช จา ยเทา ที่จํ าเป น ในการติด ตั้ง หรือ การ
ใชงานอุปกรณ
1.2.2 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Detail
Engineering Design) สําหรับเทคโนโลยีเชิงลึกที่จะดําเนินการ
ติดตั้งใชงานในสถานประกอบการ
1.2.3 คาใชจายอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริม
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่เขารวมโครงการตองแสดงหลักฐานการจายเงิน สําหรับ
คาใชจายตางๆ ในแตละรายการที่จะขอรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขที่กําหนดใหถูกตองและ
ครบถวน
1.3 พพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการลงทุนใหกับสถานประกอบการ
ตามหลักเกณฑ ความสมบูรณและความถูกตองของเอกสารหลักฐานที่ไดรับจากสถานประกอบการ
2. วิธีการใหเงินสนับสนุนการลงทุนแกสถานประกอบการที่เขารวมโครงการฯ
การใหเงินสนับสนุนการลงทุนแกสถานประกอบการที่ผานการคัดเลือกเขารวม
โครงการแบงการจายเงินออกเปน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ า ยเงิ น เป น จํ า นวนร อ ยละ 70 ของวงเงิ น ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น ทั้ ง หมด เมื่ อ
สถานประกอบการดําเนินการติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ ณ สถานที่
ใชงานจริง และผานการทดสอบการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณดังกลาว ที่ไดผล
เปนไปตามขอกําหนดในรายงานศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ที่ผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ แลว โดยสถานประกอบการที่ไดรับการสนับสนุน
การลงทุนตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการติดตั้งและทดสอบ
ของเครื่องจักร/อุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบในการติดตั้งที่แลวเสร็จใหสมบูรณ
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงคาใชจายทั้งหมดตามวงเงินที่ไดรับการสนับสนุน
จาก พพ.
งวดที่ 2 จายเงินเปนจํานวนรอยละ 30 ของวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนทั้งหมด เมื่อสถานประกอบการที่ เ ข า ร ว มโครงการฯ ผ า นการตรวจวั ด พิ สู จ น ผ ลประหยั ด พลั ง งาน
เป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว และให ค วามร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานตามกิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของโครงการ ตามขอกําหนดและแผนงานที่ได
เห็นชอบรวมกันแลวระหวาง พพ. กับสถานประกอบการ
เอกสารสรุปการดําเนินงาน
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5. ผลการดําเนินงานโคยรวม
ในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (การสาธิตเทคโนโลยี
เชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน) มีเทคโนโลยีที่ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการอนุรักษพลังงานจํานวน 7 เทคโนโลยี จากสถานประกอบการจํานวน 10 แหง ดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

เทคโนโลยี หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
สถานประกอบการ :
1) บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จํากัด
เทคโนโลยี การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน
สถานประกอบการ :
1) บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด
2) บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
3) บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด
4) บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เทคโนโลยี การบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซน
สถานประกอบการ :
1) บริษัท แกรนดจอมเทียนพาเลซ จํากัด
เทคโนโลยี การลดความชื้นดวยฮีทไปป
สถานประกอบการ
1) บริษัท แคดเบอรี อาดัมส (ประเทศไทย) จํากัด
เทคโนโลยี การลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลว
สถานประกอบการ
1) บริษัท แคดเบอรี อาดัมส (ประเทศไทย) จํากัด
เทคโนโลยี เครื่องเติมอากาศแบบ Jet Mixed Aerator
สถานประกอบการ
1) บริษัท โฟรโมสต อาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากัด
เทคโนโลยี เครื่องอบตกแตงสําเร็จผาผืนประสิทธิภาพสูง
สถานประกอบการ
1) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดยในการดําเนินโครงการฯ ไดจัดใหมีการตรวจวัดการใชพลังงานกอนการปรับปรุงเพื่อจัดทําคาฐาน
การใชพลังงาน (Energy Baseline) และตรวจวัดการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit)
เพื่อเปรียบเทียบผลประหยัดพลังงานที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานตางๆ
ไปใชในสถานประกอบการ ทั้งนี้สามารถสรุปผลการประหยัดพลังงานในแตละเทคโนโลยีไดดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ในหนาถัดไป
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ตารางที่ 1

ปรับปรุงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

สรุปผลประหยัดพลังงานในแตละสถานประกอบการที่นําเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานไปใชงาน
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หมายเหตุ : การตรวจวัดผลการประหยัดพลังงานหลังการปรับปรุงในเทคโนโลยี เครื่องเติมอากาศแบบ Jet
Mixed Aerator ของ บริษัท โฟรโมสต อาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากัด ไมผานตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของ
โครงการ

เอกสารสรุปการดําเนินงาน
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สรุปผลการดําเนินโครงการ
โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ระยะที่ 2

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

ส่วนที่ 1
1.

ตุลาคม 2556

ข้อมูลโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขึ้น ภายใต้การสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระหว่างปี 25502552 โดยเป็นการดําเนินงานในรูปแบบของการสาธิตใช้งานเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถาน
ประกอบการที่สนใจลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว และ พพ. สนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าจํานวนหนึ่ง โดยโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นให้เกิดการนําเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการประหยัด
พลังงาน ซึ่งสามารถนํามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ แต่ยังไม่มีการใช้งาน
เป็นที่แพร่หลายในประเทศ นํามาสาธิตใช้งานจริงในสถานประกอบการ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
ด้านอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการทราบ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการประหยัดพลังงานที่จะ
ได้รับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนําเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้อย่างแพร่หลายต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ จากผลการดําเนินงานของโครงการระยะแรกที่ผ่านมา มีเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านหลักเกณฑ์
ของโครงการให้ดําเนินการสาธิตจํานวน 6 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ, เทคโนโลยีการใช้ปั๊ม
ความร้อนสําหรับทําความร้อน, เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพน้ําด้วยโอโซน, เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีท
ไปท์, เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว และเทคโนโลยีเครื่องอบตกแต่งผ้าผืนประสิทธิภาพสูง โดย
เทคโนโลยีที่ได้ทําการสาธิตไปแล้วดังกล่าว มีผลการประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30-60 เทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่สถาน
ประกอบมีการใช้งานอยู่ ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับสาธิตแล้วนั้นจะได้รับการส่งเสริมขยายผลให้มีการใช้งานต่อภายใต้โครงการ
สนับสนุนด้านการลงทุนต่างๆ ของ พพ. อาทิ โครงการ ESCO Fund โครงการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบของเงินให้
เปล่า โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
ในการนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนด ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้พลังงานในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการที่จะนําเทคโนโลยีที่
ได้ รั บ การสาธิ ต ภายใต้ โ ครงการฯ ไปใช้ ง านในสถานประกอบการของตนเอง รวมทั้ ง สามารถขยายผลไปยั ง สถาน
ประกอบการอื่นๆ เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ดังนั้น พพ.จึงได้กําหนดให้มีการดําเนิน โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 ขึ้น เพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ที่ได้
ดําเนินการสาธิตไปแล้วในโครงการฯ ระยะที่ 1

สรุปผลการดําเนินโครงการ
บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จํากัด

หน้า 1/8

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2

2.
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
2.1

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในการนําเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานมาใช้งาน

2.2

เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ไปใช้งานในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นรูปธรรม

2.3

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศ

2.4

เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน
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3.

รูปแบบโครงการ และวิธีการดําเนินงาน

3.1

รูปแบบโครงการ

ตุลาคม 2556

ดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้การสนับสนุนสถานประกอบการในการลงทุน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ลดการสูญเสีย โดยให้เงินสนับสนุน
การลงทุนแบบให้เปล่า

3.2

วิธีการดําเนินการ
3.2.1

จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทําหน้าที่ในการพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับทําการสาธิต
รวมถึงพิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) แผนและผล
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification)

3.2.2

กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยี คัดเลือกสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ และ
หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการลงทุน

3.2.3

รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

3.2.4

ดําเนินการและคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน

3.2.5

ดําเนินการจัดทํา ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) แผนการ
ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan) เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาอนุมัติ

3.2.6

สถานประกอบการดําเนินการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์

3.2.7

ดําเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในด้านของ
ผลประหยัดพลังงาน ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพในการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย

3.2.8

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสําเร็จของโครงการฯ รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้มีการนําเทคโนโลยีที่
ได้รับการสาธิตไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอื่น ๆ
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4.
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดําเนินโครงการ

4.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
1.

มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง
ศัก ยภาพในการประหยั ด พลั ง งานของเทคโนโลยี เ ชิง ลึ ก เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานที่ จ ะได้ รับ การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 (กรณี Utility) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (กรณีกระบวนการผลิต) เมื่อเทียบกับ
เทคโนโลยีเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

2.

ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
ความแพร่หลายของเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดําเนินการต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีการประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ในทุกๆกลุ่ม
อุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมกันทั้งหมดไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
สถานประกอบการทั้งหมดที่สามารถนําเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ได้

3.

มีศักยภาพในการขยายผลเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสูง
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ต้อง
เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม
และธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งมีการใช้พลังงานรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 ktoe/ปี

4.

มีระยะเวลาคืนทุนสั้น
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ต้อง
เป็นเทคโนโลยีที่มีผลตอบแทนทางการเงินต่อการลงทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

5.

มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ ต้อง
เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโลก หรือมีค่าไม่เกินกว่าค่า
มาตรฐานที่กําหนดของประเทศไทย

6.

ไม่มีการสาธิตในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 1
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการใน
โครงการฯ ระยะที่ 2 ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยทําการสาธิตในโครงการฯ ระยะที่ 1 มาก่อน ดังนี้
1.
หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
2.
การลดความชื้นด้วยฮีทไปป์
3.
การใช้ปั๊มความร้อนสําหรับการทําความร้อน
4.
การลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว
5.
การบําบัดและปรับสภาพน้ําด้วยโอโซน
6.
เครื่องอบตกแต่งสําเร็จผ้าผืนประสิทธิภาพสูง
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ผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย
เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะดําเนินการสาธิตภายใต้โครงการในครั้งนี้จะต้องผ่านหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกครบทุกข้อ อย่างไรก็ดี การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานขั้นสุดท้าย เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการลงทุนดําเนินการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์
4.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ
สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. ประเภทของเทคโนโลยีที่สามารถขอรับการสนับสนุน ได้แก่
2.1
ต้องเป็นเทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ
2.2
ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการติดตั้งใช้งาน เพื่อใช้ทําการสาธิต
คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี
3. สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องไม่เสนอเทคโนโลยีที่สถานประกอบการนั้นๆเคย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการลงทุน หรืออยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการลงทุนจากภาครัฐภายใต้โครงการอื่น ๆ ยกเว้น โครงการ ESCO Fund
4. ต้องสามารถดําเนินการจัดหา ติดตั้งและทดสอบการใช้งานสําหรับเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน เดือน มิถุนายน 2556
5. ต้องอนุญาตให้ พพ. นําผลสําเร็จจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมาย
รายอื่น ๆ ได้
6. ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการ โดยต้องมีหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการที่
ลงนามโดย กรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า และต้องมีการจัดตั้งทีมงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบและอํานาจหน้าที่สาํ หรับตําแหน่งต่างๆที่ชัดเจนจากทางผู้บริหารของสถานประกอบการ
7. การคัดเลือกขั้นสุดท้าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
หรืออุ ป สรรคซึ่ง จะส่ง ผลกระทบต่ อการดํา เนิ น โครงการที่ ทํา ให้ไ ม่ส ามารถดํา เนิ น งานได้สํา เร็จ ลุล่ ว งตาม
วัตถุประสงค์
เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินโครงการ
• กรณีสถานประกอบที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 พพ. จะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการลงทุนแก่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แล้วเท่านั้น
• สถานประกอบต้องดําเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดที่จําเป็นในการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด
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4.3 หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ
1. เงื่อนไขการให้การสนับสนุนการลงทุน
1.1 พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการใน
รูปแบบของเงินให้เปล่าในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน
6 ล้านบาท ต่อสถานประกอบการ
1.2 ค่าใช้จ่ายที่ พพ. จะพิจารณาให้การสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการ ประกอบด้วย
1.
ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2.
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Detail Engineering
Design) สําหรับเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ที่จะดําเนินการติดตั้งใช้งานในสถาน
ประกอบการ
3.
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงินสําหรับค่าใช้จ่าย
ต่ า งๆ ในแต่ ล ะรายการที่ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น ตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดให้ ถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน
1.3
พพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการลงทุนให้กับสถานประกอบการ
ตามหลักเกณฑ์ ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากสถาน
ประกอบการ
1.4
พพ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติเงินสนับสนุน ในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานจริงต่ํากว่าผล
ประหยัดพลังงานตามระบุในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
2. วิธีการให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
การให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายเงินเป็นจํานวนร้อยละ 70 ของวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด เมื่อสถาน
ประกอบการดําเนินการติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ณ สถานที่ใช้งานจริง ผ่าน
การทดสอบการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว
และผ่านการตรวจวัดพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานได้ผลเป็นไปตามข้อกําหนดในรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน
การลงทุนต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการติดตั้งและทดสอบของ
เครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการติดตั้งที่แล้วเสร็จให้สมบูรณ์พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดตามวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก พพ.
งวดที่ 2 จ่ า ยเงิ น เป็ น จํ า นวนร้ อ ยละ 30 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทั้ ง หมด เมื่ อ สถาน
ประกอบการที่เข้า ร่ว มโครงการฯ ให้ค วามร่วมมือในการดํา เนิ น งานตามกิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโครงการ ตามข้อกําหนดและแผนงานที่ได้เห็นชอบ
ร่วมกันแล้วระหว่าง พพ. กับสถานประกอบการ
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การสาธิตใช้งานเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ผลการดําเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2
ในการดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 มีเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจํานวน 6 เทคโนโลยี จากสถานประกอบการจํานวน 12
แห่ง ดังนี้
เทคโนโลยีที่ 1
เทคโนโลยีที่ 2
เทคโนโลยีที่ 3
เทคโนโลยีที่ 4
เทคโนโลยีที่ 5
เทคโนโลยีที่ 6

หัวเผาแบบ Oxy Fuel จํานวน 1 แห่ง
1.1 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด
เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดซึม จํานวน 1 แห่ง
2.1 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
เครื่องฉีดพลาสติกชนิดใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จํานวน 1 แห่ง
3.1 บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน)
ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม จํานวน 1 แห่ง
4.1 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
หัวเผาแบบเซลฟ์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ จํานวน 1 แห่ง
5.1 บริษัท นิติคาสติ้ง จํากัด
เครื่องทําน้ําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ จํานวน 7 แห่ง
6.1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) – อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลปี่นเกล้า
6.2 บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จํากัด – โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
6.3 บริษัท วิภาราม – ชัยปราการ จํากัด – โรงพยาบาลวิภาราม – ชัยปราการ
6.4 บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จํากัด – โรงแรมริชมอนด์
6.5 บริษัท เกียรติผล จํากัด (มหาชน) – โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
6.6 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด
6.7 บริษัท โฆษะ โฮลดิ้ง จํากัด – โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

โดยในการดําเนินโครงการฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงเพื่อจัดทําค่าฐานการใช้
พลังงาน (Energy Baseline) และตรวจวัดการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit) เพื่อเปรียบเทียบผล
ประหยัดพลังงานที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ไปใช้ในสถานประกอบการ ทั้งนี้
สามารถสรุปผลการประหยัดพลังงานในแต่ละเทคโนโลยีได้ดังแสดงในตารางที่ 1 ในหน้าถัดไป
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ตารางที่ 1 สรุปผลประหยัดพลังงานในแต่ละสถานประกอบการที่นําเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งาน
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