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พิธีมอบหนังสือยืนยนัให้การสนับสนุนในกลุ่มโรงพยาบาลนําร่อง 

บ.ก.ขอคุย 
 สวัสดีครบัทานผูอานทุกทาน ยินดตีอนรับสูจดหมายขาว Matching 

Fund Newsletter ฉบับปฐมฤกษ จดหมายขาวฉบบันี้เปนสวนหน่ึงของ

การดําเนินงานในโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอปุกรณใน

โรงพยาบาลของรฐั (Matching Fund) ผูจดัทําหวังเปนอยางยิง่วา 

Matching Fund Newsletter จะเปนสื่อกลางระหวางโครงการกับ

โรงพยาบาลที่ไดรับการสนับสนุนและผูทีเ่กี่ยวของ บอกเลาเรื่องราวของ

โครงการ และใหคาํแนะนําในการดําเนินงานกับทุกทาน หากมขีอแนะนํา 

ก็สามารถแจงมาไดนะครับทั้งทางกลุมไลน เว็บไซต หรือโทรเขามา

สอบถามไดเลยครับ 

 มาถึงวันนี้ ทุกทานคงจะไดประสบวาปญหามีมาก ทัง้ขั้นตอนและ

กฎระเบียบ แตก็พิสูจนไดอยางหนึ่งนะครับวาเมื่อมีปญหา ทกุปญหาก็

สามารถแกไขไดดวยความตัง้ใจของเรา ทีมงานของโครงการพรอม

สนับสนุนครับ 
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 กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีครับ มีโรงพยาบาลที่จัดซื้อ

จัดจางอุปกรณ แลวเสร็จ จํานวน 10 แหง ดังนี ้

ราชวิถีเดินหน้าจดัซื�อจดัจ้าง 

ทานรองนิยม ประสงคสัมฤทธิ ์ รองผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลราชวิถี นัง่หัวโตะแบงงานจัดซื้อจดั

จางแตละมาตรการ และใช E-bidding ทัง้หมด 

ทุกสัญญาเปนไปตามโรดแมป โรงพยาบาลสังกดั

กรมการแพทยทีต่ิดขัดเรื่องกฎระเบยีบ ทานรอง

ฝากบอกวา “ยินดีใหคาํปรึกษา” ครบั 

 MF UPDATE 

และในจํานวนน้ี 46 แหง ยังอยูในแผนและคาดวาจะจัดซื้อ

จัดจางไดตามระยะเวลาทีข่ยายครับ ทีเ่หลืออีก 10-15 แหงมี

ปญหาอุปสรรค เชน มขีอรองเรยีน ตองประมูลใหม หรือแค

รอลงนามสัญญา ฯลฯ หนักบางเบาบาง ถาทานอยูในกลุมน้ี

อยานิ่งนอนใจนะครับ แจงเขามาเพื่อหาทางแกปญหา 

ศิริราชเร่งจดัซื�อ LED ใน มี.ค. 

ผูบริหาร พพ. และ มจธ.เขาพบผูบรหิาร รพ.ศิริราช ซึ่งมีมาตรการ

ปรับเปลีย่นหลอดไฟเปนหลอดแอลอีดีเพ่ือการประหยดัพลงังานสูงสดุ  

มาตรการเดียว ขณะนี้คาดวาจะทําสญัญาไดกลางเดือนมีนาคมนี้ นอกจากนี้

โรงพยาบาลศิริราช ยงัดําเนินโครงการอื่นๆ รวมกับ พพ. โครงการเปลีย่น

หมอไอนํ้า เครื่องทาํน้ําเย็น ซึ่งใกลแลวเสร็จแลวอีกดวย 

  และแชมปก็คือ โรงพยาบาลบางกรวยครับที่จดัซื้อจัดจาง

เสร็จกอนใครเพื่อน และโรงพยาบาลทีย่งัไมแลวเสร็จ จํานวน 

59 แหง มีการขอขยายเวลาเขามาและไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานท้ังหมด

ดังทีแ่จงไปแลวนะครับ  โดยขอขยายเวลาตัง้แต 1 เดือนไป

จนถึงขั้นสงูสดุ 4 เดือน 

1. รพ.บางกรวย 2.  รพ.โพนทราย 

3. รพ.สมเด็จพระยุพราชทาบอ 4.  รพ.ปะเหลียน 

5. รพ.บานแพว 6.  รพ.สตูล 

7. รพ.สตึก 8.  รพ.พิจติร 

9. รพ.มะเร็งอดุรธาน ี 10. สถาบันโรคทรวงอก 

 สําหรับการตรวจแผนตรวจวัดและพิสูจนการใชพลงังาน

และการตรวจวดักอนปรับปรุง เราเริ่มเขาหนางานแลวครับ 

โรงพยาบาลทีพ่รอมแจงผูประสานงานเขามาเลยครับ 

 ในดานการจัดสงรายงานความกาวหนาฉบับที ่ 1 ขณะนี้

โรงพยาบาลสวนใหญไดสงรายงานแลวนะครับ ตามกําหนด

คือภายในมกราคมที่ผานมา ขณะนี้มี รพ. ที่จัดซื้อจัดจาง

เสร็จแลวไดทําเรื่องเบิกเงินงวดแรกเขามาแลว 3 แหง อยู

ระหวางตรวจสอบเอกสารเบิกเงินเพื่อเสนอ พพ. ครับ 

กอน 



รามาฯ นัดทาํข้อ ตกลงการ

ตรวจ วดัแล้ว (M & V) 
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธที่ผานมา คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และบริษัท 

เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวช่ัน เทคโนโลยี จํากัด ที่

ปรึกษาโรงพยาบาลไดนัดหมาย มจธ.และผู

จําหนายอปุกรณ รวมทําขอตกลงการตรวจวัด

พิสูจนการใชพลงังานกอนการเปลี่ยนอปุกรณ 

โรงพยาบาลรามาธิบดเีปนหนึ่งในโรงพยาบาลที่

เขารวมและขอรับเงินสนับสนุนสูงสุด และได

นัดหมายทําแผนการตรวจวัดเปนโรงพยาบาล

แรก  

 ชี�แจงแถลงไข                         Next Station 
 โรงพยาบาลหลายแหงที่ทําการจัดซื้อจัดจางเสร็จเรียบรอยแลว 

ในข้ันตอนตอไปขอใหทําเรื่องเบกิจายเขามาพรอมเอกสารตางๆ 

ประกอบดวย แบบและขอกําหนดในการจัดซื้อจัดจาง  สัญญาที่

ไดดําเนินการแลวและแผนการตรวจวัดและพสิูจนการใชพลงังาน 

(M&V) ทานทีส่งบางสวนมาแลว ก็สงเอกสารเพิม่เติมเขามาครับ  

 หลงัจากนั้น มจธ. จะขอเขารับฟงการชี้แจงการตรวจวัดและ

พิสูจนการใชพลงังานและทําการตรวจวัดกอนการปรบัปรุงกนั 

ใครพรอมแจงเขามาเลยครบั เรากําลังวางแผนเดินสายกันครับ  

 สําหรับโรงพยาบาลที่ยังอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ขอให

ทานเรงดําเนินการอยางเต็มที่ใหทันตามที่ขอขยายเวลา  พวกเรา

เปนกําลังใจให สูๆ นะครบั  

 



  

 

คําถาม : หลังจากการสงรายงานฉบับแรก ใชระยะเวลาเทาไรจึงจะ

ไดเงินจากทางโครงการ 

คําตอบ : ระยะเวลาของการไดรับเงินไมไดขึ้นอยูกับทาง มจธ. แต

จะขึ้นอยูกับการแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน โดยทั่วไปแลวเวลาที่จะไดรับเงินจะอยูระหวาง 30 

ถึง 45 วัน 

 คําถาม :  เงินสนับสนุนคาจางที่ปรึกษา  5%  จะเปน 5% ของเงิน

ลงทุนของมาตรการ หรือ 5%  ของ E-Auction 

 คําตอบ : เงินสนับสนุนคาจางที่ปรึกษาจะได 5% ของเงินลงทุนที่ 

พพ. แจงไป ดังนั้นใหโรงพยาบาลดูยอดเงินสนับสนุนที่ปรึกษาที่ 

พพ. แจงไปจะไดรับการสนับสนุนตามนั้น ยกเวน กรณีดําเนินการ

ไมครบทุกมาตรการหรือจัดจางที่ปรึกษาไดต่ํากวาวงเงินดังกลาวก็

จะปรับลดลงตามที่เปนจริง 

คําถาม :   ในกรณีที่ทาง รพ. พรอมที่จะใหทาง มจธ. เขาไปรวมใน

การตรวจวัดและพิสูจนการใชพลังงาน ทาง รพ. จะตองแจงมายัง 

มจธ. ใชหรือไม ตองแจงกอนลวงหนาก่ีวัน แลวคาใชจายในการ

เดินทางใครเปนผูรับผิดชอบ 

คําตอบ : ทาง รพ. จะตองจัดทําแผนการตรวจวัดและพิสูจนการใช

พลังงานและแจงใหทาง มจธ. ทราบ อีกทั้ง ทาง รพ. ตอง

ประสานงานผูจําหนายอุปกรณ, ที่ปรึกษาออกแบบฯ, ผูตรวจวัด 

แลวจึงนัดหมายกับ มจธ. เพื่อเขาไปตรวจสอบการใชพลังงานกอน

ปรับปรุงโดยพรอมเพรียงกัน  โดยกําหนดการนั้นจะตองนัดกันใน

ภายหลังตามความเหมาะสม และหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณแลว ทาง 

มจธ. จะเขาไปตรวจวัดการใชพลังงานหลังปรับปรุงอีกครั้ง โดยทาง 

รพ. ไมไดเสียคาใชจายใหกับ มจธ. แตอยางใด 

คําถาม :  ในแตละมาตรการจะเลือกใชวิธีการตรวจวัด Option ใด 

คําตอบ : ในแตละมาตรการจะเลือกใชวิธี Option A กอน  เพื่อให

สะดวกและงายในการตรวจวัด แตอาจจะไมไดคาที่ละเอียดมากนัก 

แตถาหากตองการไดคาผลการตรวจวัดที่ละเอียดจะตองเลือกวิธี 

Option อื่น ซึ่งทาง รพ. อาจจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น 
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