เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรมสีเขียว
“กังหันลมอัดอากาศสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม”
บทนา
อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันทุกระดับ เป็นตัวแปรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อีกทั้งสามารถทาให้เกิดการจ้างงาน มี การเติบโต และเกิดความก้าวหน้าในการสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
ด้านต่างๆ แต่ขณะเดียวกันการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคอุตสาหกรรมนั้น ทาให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมหาศาล ร่วมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งพืชและสัตว์ แม้กระทั่งพนักงาน แรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน
โรงงาน ดังนั้น กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จะเป็นการควบคุมความ
เสี่ยง เช่น ความสว่าง ระดับเสียง ความร้อน ให้อยู่ในระดับ ที่มนุษย์ไม่ได้รับผลกระทบและสามารถทางานได้
อย่างปลอดภัย ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้นาเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับ
การป้องกันปัญหามลพิษ และความปลอดภัย อีกทั้ง ยังสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม ลดการใช้
พลังงาน ยังสามารถอยู่ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน
อุ ตสาหกรรมสี เ ขี ย ว คื อ ธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมที่ ยึ ด มั่ น ในการประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ดาเนินงานบูรณาการร่วมกับ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สนช.) และศูนย์วิจัยและบริการทางด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต่อยอดโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนภายใน
ภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการเร่งสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับการบริหาร
จัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้
ริเริ่ม โครงการขยายผลนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้จะเป็นการใช้
พลังงานจากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการอัดอากาศเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิล มาทาการอัดลมเพื่อใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ลมอัดในกระบวนการทางานต่างๆ ในสายการผลิตที่มีอยู่ทุกโรงงานอุตาหกรรม
ทาให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หลักการและเหตุผล
ระบบอากาศอัด เป็นระบบที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการใช้งานกันโดยทั่วไป
ตัวอย่างเช่น โรงงานที่มีการนาระบบนิวเมติกมาใช้ในกระบวนการของการผลิต โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงาน
ระบบอากาศอัด (Compressed Air) ประมาณ 5 – 15 % ของการใช้พลังงานทั้งหมดในโรงงาน (ทั้งนี้ก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย) ซึ่งระบบลมอัดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจาเป็นต้องใช้
พลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวขับมอเตอร์ของชุดอัดอากาศ ที่เรียกโดยทั่วไปว่าปั้มลม ซึ่งจะต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่
มากเพื่อทาการอัดอากาศให้มีแรงดันสูงเก็บไว้ในถังลมขนาดต่างๆ กันออกไปตามการออกแบบและการใช้งาน
และหากต้องการปริมาณจานวนอากาศที่มากก็ยิ่งจาเป็นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นด้วยเช่นกัน

การใช้กังหันลมอัดอากาศเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่นามาใช้ในการขับ
ตัวต้นกาลังของระบบอัดอากาศ โดยพลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาด ไม่มีวันหมด โดยมีหลักการคือ
เมื่อลมมาปะทะใบของกังหันจะทาให้ชุดใบพัดซึ่งต่ออยู่กับเพลา หมุนและเกิดเป็นพลังงานกล เพื่อนาไปขับปั๊มลม
อัดอากาศ แทนการใช้มอเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และเป็นการอนุรักษ์การใช้พลังงาน
อีกทางหนึ่ง
ดังนั้น การจัดตั้งโครงการกั งหันลมอัดอากาศเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนาไปสู่การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนภายในภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการเร่งสร้างความตระหนัก
ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรม ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การของการใช้ พ ลั ง งานภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยจะเปิดรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ยื่นความจานง มายังกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่ได้รับคัดเลือกนั้น สนช.จะให้การสนับสนุนไม่เกิน ร้อยละ 75 ของมูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการ
อนุมัติ ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน และผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย ร้อยละ 25 ของ
มูลค่างบประมาณโครงการรวมที่ได้รับการอนุมัติ โดยแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขของ สนช.เพื่อได้นาเทคโนโลยีกังหัน
ลมอัดอากาศไป ติดตัง้ ใช้งานจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กาหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือน
หลักการทางานของระบบอัดอากาศ
โดยปกติแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีระบบอัดอากาศและถังเก็บเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นกังหันลม
อัดอากาศจะถูกนามาใช้ในการผลิตอากาศควบคู่กันไปกับระบบอัดอากาศเดิม โดยการต่อระบบอากาศอัดที่ได้
จากกังหันลมอัดอากาศเข้าไปขนานกับระบบเดิม กังหันลมอัดอากาศจะมีการผลิตอากาศค่อนข้างจะตลอดเวลา
ดังนั้นกังหันลมอัดอากาศจึงเติมอากาศที่มีแรงดันเข้าสู่ระบบเรื่อยๆ จึงทาเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อมา
ขับมอเตอร์ของปั๊มในการเติมอากาศเข้าสู่ระบบและถังเก็บลดการสูญเสียลมในระบบทาให้ระบบอากาศมี
เสถียรภาพในการทางานมากขึ้นอีกด้วยดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงการทางานของระบบอัดอากาศที่ติดตั้งอยู่เดิมในโรงงานอุตสาหกรรม

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าเมื่อมีอากาศบรรจุจนถึงระดับปริมาณและแรงดันที่ตั้งเอาไว้ (เต็มถังเก็บ)
ตัวของมอเตอร์ก็จะไม่ทางาน แต่เมื่อเรามีการใช้อากาศจากภายในถังเก็บ หรือมีการรั่วในระบบสายหรือเครื่องมือ
ต่างๆทาให้แรงดันในถังเก็บต่าลง จนถึงระดับที่ปริมาณของอากาศและแรงดันเหลือน้อยตามเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้
ตัวของมอเตอร์ของชุดอัดอากาศจะเริ่มทางาน และจะอัดอากาศจนเต็มถังเก็บจึงจะหยุดทางาน เมื่อมีการใช้งาน
อากาศจากถังเก็บอย่างต่อเนื่องดังนั้นการทางานของระบบจะทางานเป็นระบบวนไปตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 2 แสดงการทางานของระบบอัดอากาศที่เพิ่มระบบกังหันลมอัดอากาศ
ตามที่กล่าวในข้างต้นหากมีการใช้อากาศจากถังเก็บอยู่เรื่อยๆ มอเตอร์ก็จะมีช่วงการทางานที่ถี่
มาก ทาให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นด้วย จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า เมื่อเพิ่มระบบกังหันลมอัดอากาศเข้าไปต่อ
ขนานกับระบบอัดอากาศเดิมอากาศที่ได้จากกังหันลมจะเติมเข้าไปสู่ระบบอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเมื่อกังหันหมุน
เปรียบเสมือนว่ามีการเติมอากาศเข้าสู่ถังเก็บตลอดเวลา หากอากาศในถังเก็บมีปริมาณและแรงดันต่าลงอากาศที่
ได้จากกังหันลมอัดอากาศก็จะถูกเติมเข้าสู่ระบบทันที่ จนทาให้มีโอกาสน้อยลงที่มอเตอร์จะมีการทางานและใช้
ไฟฟ้ามาขับจึงเป็นการลดความถี่ของการทางานของตัวมอเตอร์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ดังระบบแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงระบบอัดอากาศด้วยกังหันลมอัดอากาศเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณลักษณะเฉพาะของกังหันลมอัดอากาศขนาด 5.5 kW (7.5HP)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด
จานวนใบพัด
ความสูงจากพื้นดินถึงจุดศูนย์กลางใบพัด
เสาเป็นแบบชนิดเสาเดี่ยวกลมกลวงความสูง
เครื่องอัดอากาศ
ขนาดเครื่องอัดอากาศ
อัตราการไหลสูงสุด (ที่ความเร็วลม 9 เมตร/วินาที)
แรงอัดอากาศ
รอบการทางานสูงสุด

6.5
3-5
>18
18

เมตร
ใบ
เมตร
เมตร

7.5
2400
7–10
400

แรงม้า
ลิตรต่อนาที
บาร์
รอบต่อนาที

รูปแสดงกังหันลมอัดอากาศขนาด 5.5 กิโลวัตต์
รายละเอียดทางเทคนิค
1. รายละเอียดทั่วไป
1.1 เป็นระบบอัดอากาศด้วยระบบการใช้กังหันลม
1.2 แรงอัดอากาศอยู่ระหว่าง 0-10 บาร์
1.2 เป็นชนิดกังหันลมแนวนอน Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT)
1.3 เป็นระบบอัดอากาศเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานจากฟอสซิล
2. รายละเอียดทางเทคนิคของกังหันลมอัดอากาศขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (7.5 HP)
2.1 คุณสมบัติของระบบ
2.1.1 อัตรากาไหลของอากาศสูงสุดประมาณ 1400 ลิตรต่อนาที
2.1.2 ความเร็วลมที่เริ่มทางานไม่เกิน 2.5 เมตรต่อวินาที
2.1.3 ระบบกังหันทางานอัดอากาศสูงสุดที่ความเร็วลม 12 เมตรต่อวินาที
2.1.4 ระบบส่งกาลังเป็นระบบขับตรงไม่มีเกียร์ทด
2.1.5 ปรับหาทิศทางลมด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติด้วยหางกังหันลม
2.1.6 หยุดการทางานโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วลมสูงเกินกว่าที่กาหนด
2.1.8 ระบบทนต่อความเร็วลมสูงสุดได้ที่ถึง 40 เมตรต่อวินาทีโดยหยุดการทางาน

2.2 โรเตอร์กังหัน
2.2.1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร
2.2.2 ความสูงของศูนย์กลางใบพัดจากระดับพื้นดิน (Hub Height) ไม่น้อยกว่า 18 เมตร
2.3 ใบกังหันลม
2.3.1 มีจานวนใบกังหัน 3-5 ใบ
2.3.2 ทาด้วย Fiberglass reinforced with carbon fiber
2.3.3 มีน้าหนักต่อใบไม่เกิน 20 กิโลกรัม
2.4 เสาเป็นชนิด free standing tubular steel / galvanized finish หรือชนิดกลมกลวง ความสูงเสา
18 เมตร มีความหนาเหล็ก 6 มิลลิเมตร ป้องกันการเกิดสนิมด้วยการชุบสังกะสี
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการผลิตพลังงานและการไหลของการอัดอากาศเข้าระบบ
รายละเอียดและกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและปริมาณอากาศ

เมื่อคิดที่ความเร็วลมเฉลี่ยที่ 5.5 เมตรต่อวินาทีต่อวัน ปริมาตรของอากาศที่ได้จะเท่ากับ 748
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากคิดเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ต้องป้อนให้กับมอเตอร์ของระบบอัดอากาศ ต่อวัน จะเท่ากับ
52.8 kWh หรือคิดเป็นจานวนเงินเท่า 264 บาทต่อวัน (อัตราค่าไฟฟ้า 5บาทต่อหน่วย) ดังนั้นภายในหนึ่งปี
สามารถคิดเป็นจานวนเงินได้ประมาณ 96,360 บาท การคืนทุนของโครงการเมื่อได้รับการสนับสนุน จาก สนช.
จะไม่เกิน 4 ปี จากการลดรายจ่ายของค่าไฟในการใช้ในระบบอัดอากาศจากกังหันลม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1.นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือกิจการได้รับการจดทะเบียนการค้า
ในการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ที่ประสงค์จะนาเทคโนโลยีกังหันลมอัดอากาศมาพัฒนาระบบอัดอากาศ
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
2.ผู้เข้าร่วมโครงการต้องได้รับหรืออยู่ระหว่างการขอรับขึ้นทะเบียนรับรอง โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3.สถานที่ตั้งของโรงงานหรือสถานประกอบการ อยู่ในเขตภาคตะวันออกหรือในบางพื้นที่นอก
เขตอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และในส่วนของภาคกลางได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม หรือในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
เกณฑ์การตัดสิน
1. ความพร้อมของผู้ประกอบการในความร่วมมือลงทุน รวมถึงความพร้อมในส่วนของสถานที่
สาหรับการติดตั้งระบบ 40 คะแนน
2. ความเหมาะสมของพื้นที่ สถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่ ที่มีความเร็วลมเฉลี่ย 4 - 6
เมตรต่อวินาที่ หรือ เป็นพื้นที่โล่งที่มีกระแสลมดี ไม่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทิศทางลม 40 คะแนน
3. ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คะแนน
ช่องทางการติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. คุณสโรชา จิตอารีรัตน์
กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกากับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-202-3955, 02-202-4121
โทรสาร : 02-202-3960
อีเมล์ : sarochar.k@diw.mail.go.th
2. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 551, 550, 542
อีเมล์ : wannipha.eco@nia.or.th, wannita.eco@nia.or.th, amphol@nia.or.th

เลขที่ใบสมัคร....................
วันที่สมัคร ...../....../………
เจ้าหน้าที่............................

ใบสมัครขอรับการสนับสนุน
โครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสําหรับอุตสาหกรรมสีเขียว
“กังหันลมอัดอากาศสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับการสนับสนุน

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................นามสกุล.................................................................อายุ.....................ปี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..........................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน อาคาร/หมู่บ้าน ..................................เลขที่.................หมู่ที่............ซอย..........................ถนน...................................
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร........................................ มือถือ............................. E-mail…………………...….….…………...
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประกอบการ
1) โรงงานอุตสาหกรรมของท่านประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไร
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
2) สถานะ การขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียว
( ) ขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียว โปรดระบุ ( )ระดับที่ 1 ( )ระดับที่ 2 ( )ระดับที่ 3 ( )ระดับที่ 4 ( )ระดับที่ 5
( ) ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียว
( ) กําลังยื่นขอขึ้นทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียว โปรดระบุ เลขคําขอ ..........................................
3) ชื่อองค์กร/หน่วยงาน.........................................................................................................................................................................
4) ที่ตั้ง อาคาร/หมู่บ้าน......................... เลขที่....................หมู่ที่.............ซอย.................................. ถนน.............................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร.....................................มือถือ................................E-mail………………………..…............
Website (ถ้ามี)..................................................................................................................................................................................
5) เลขทะเบียนอุตสาหกรรมสีเขียว (ถ้ามี) .............................................................................................................................................
6) เลขทะเบียนนิติบุคคล .........................................................................................................................................................................
7) ทุนจดทะเบียน ...................................................................................................................................................................................
8) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ( ) ไม่เกิน 1 ปี ( ) มากกว่า 1 ปี เริ่มดําเนินการกิจการตั้งแต่ปี..................................................
9) สัดส่วนการถือหุ้น

ไทย.......................%

ต่างชาติ(ถ้ามี) ............................%

10) จํานวนพนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก.........................................................คน
11) ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์/บริการต่อเดือน..............................................บาท
12) รายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการ .........……........…….........……........…….........……........…….........……..................................................
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ไตรกําไรสุทธิ
3.1 ผลกระทบต่อชุมชน (People)
1. ...............................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................................................
3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Planet)
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
3.3 ผลกระทบเชิงธุรกิจ (Profit)
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 รายการเอกสาร/หลักฐาน เพื่อประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุน (โปรดแนบสําเนาพร้อมใบสมัคร)
* ( ) สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
( ) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รับรองมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
( ) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
หมายเหตุ *เอกสารที่จําเป็นต้องนํามายื่นวันสมัคร

ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์การขอรับบริการแล้วยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง
ทุกประการ
ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้สมัคร
( ………………………………………………………… )
วัน/เดือน/ปี

……....… /…....……/…………..

กรุณาจัดทําข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.nia.or.th/DLDOC
ภายในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการขยายผลนวัตกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสาหรับอุตสาหกรรมสีเขียว
“กังหันลมอัดอากาศสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม”
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยงาน........................................................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................โทรสาร.........................................................

รายชื่อผู้เข้าร่วม
1. ชื่อ- สกุล...........................................................................................ตาแหน่ง.................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................
2. ชื่อ- สกุล...........................................................................................ตาแหน่ง.................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................
3. ชื่อ- สกุล...........................................................................................ตาแหน่ง.................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานก่อนวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 โทรสาร 02-202-3960
หรือ E-mail: sarochar.k@diw.mail.go.th หรือติดต่อผู้ประสานงาน นางสโรชา จิตอารีรัตน์
วิศวกรชานาญการ โทรศัพท์ 02-202-3955

