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หมวดที่ 1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
1.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ตามมาตรา 24) 
 

 

“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใต้การก ากับของ 
กระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นภายใต้ “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2535” ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพ่ิมข้ึนในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการ
ลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เ พ่ิมขึ้น 
รัฐบาลในขณะนั้นภายใต้การบริหารประเทศโดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535” มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2535 เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดวินัยในการ
อนุรักษ์พลังงาน และให้มีการด าเนินการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและ
อาคาร โดยใช้มาตรการบังคับควบคู่ไปกับการจูงใจ กล่าวคือได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่ผู้ประสงค์ ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แต่มีบทลงโทษส าหรับโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่จะออกตาม พ.ร.บ.ฯ 
บทบาทของภาครัฐบาลก็คือการสร้างและใช้กลไกของรัฐในการให้การสนับสนุน  และ
ส่งเสริมการด าเนินการประหยัดพลังงานของผู้ใช้พลังงาน  

 “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535” ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดย 
“พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550” ในรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศที่มี พลเอก 
สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
และเพ่ือให้การก ากับ การส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับเปลี่ยนแนวให้ทันต่อ
เทคโนโลยี ตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานการใช้
พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานแทนพนักงาน
เจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกองทุน (ตามมาตรา 25) 

 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้เงินกองทุนมี
ไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(2)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนส าหรับการลงทุนและด าเนินงาน
ในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 
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(3)  เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา หรือองค์กร
เอกชนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(ข)  การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและเกี่ยวกับการก าหนด
นโยบายและวางแผนพลังงาน 

(ค)  โครงการสาธิตหรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(ง)  การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน 
(จ)  การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์
พลังงาน 

(4)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
1.3 การเก็บเงินเข้ากองทุน (ตามมาตรา 24) 

มาตรา 24  ให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังนี้ 

(1) เงินที่โอนจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลน
น้ ามันเชื้อเพลิงตามจ านวนที่นายกรัฐมนตรีก าหนด โดยในขั้นแรกได้โอนเงินมาจากกองทุน
น้ ามัน จ านวน 1,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2535 

(2) เงินที่ส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 

มาตรา 35 ผู้ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจ าหน่ายเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร ที่ส่งแก่ 
“กรมสรรพสามิต” พร้อมกับการช าระภาษีสรรพสามิต  

มาตรา 36 ผู้น าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในราชอาณาจักร ที่ส่งแก่ “กรมศุลกากร” พร้อม
กับการช าระค่าภาษีอากร 

มาตรา 37 ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซจากผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม ที่ส่ง
แก่ “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”พร้อมกับการช าระค่าภาคหลวง 

 ส าหรับอัตราการจัดเก็บให้เป็นไปตามท่ี กพช. ประกาศก าหนด 

ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา กพช. ก าหนดการเก็บเงินเข้ากองทุนจากน้ ามัน
เบนซิน ดีเซล ที่จ าหน่ายในประเทศ ในอัตรา 25 สตางค์ต่อลิตร  จากน้ ามันก๊าดและเตา ใน
อัตรา 7 สตางค์ต่อลิตร มีเงินได้เก็บเข้ากองทุนเฉลี่ย 700 บาทต่อเดือน 

(3)  เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บตามมาตรา 42 

(4)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว ๆ 
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(5)  เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(6)  เงินจากดอกผลและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุน 
1.4 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (ตามมาตรา 25 และ 26) 

ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ก าหนดให้กองทุนเป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกล่าว 
 
1.5 การจัดสรรเงิน (ตามมาตรา 25) 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงานของโครงการมุ่งเป้าหมายด าเนินการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่งเสริมการใช้พลังงานในภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนและทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย เพ่ือผ่อนภาระการลงทุนด้านจัดหาพลังงานจากทั้งในและนอกประเทศ โดยมีทิศทางดังนี้ 

(1) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535  

(2) สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
ตามมติ กพช. เมื่อ 23 มีนาคม 2555  

(3) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 และหรือแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 

โครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ที่
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติไว้ ประกอบด้วย 3 
แผนงาน ดังนี้ 
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แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังาน แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนบริหารทางกลยุทธ์ 
1. กลุ่มงานด าเนินงาน  
2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ

พัฒนาและส่งเสรมิ  
3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริม่  
4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่  
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
6. กลุ่มงานแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด

จากการอนุรักษ์พลังงาน  

1. กลุ่มงานด าเนินงาน  
2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ

พัฒนาและส่งเสรมิ  
3. กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริม่  
4. กลุ่มงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่  
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
6. กลุ่มงานแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด

จากการพัฒนาพลังงานทดแทน  

1. กลุ่มงานศึกษา  
2. กลุ่มงานค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการ

ก าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน  
3. กลุ่มงานฝึกอบรม  
4. กลุ่มงานประชุม  
5. กลุ่มงานโฆษณา  
6. กลุ่มงานเผยแพร่ข้อมลู  
7. กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์(ภาพรวม)  
8. กลุ่มงานการบริหารจัดการ  

 
 
1.6 แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 

(1) เจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้า
ก าไรตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงาน
หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน  และมิได้มีวัตถุประสงค์
ในทางการเมืองหรือมุ่งคา้หาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว 

(2) ผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนนี้เรียกว่า “เจ้าของโครงการ” จะมีหน้าที่ในการบริหารโครงการ และ
อาจมีผู้ร่วมด าเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวเรียกว่า “ผู้ร่วมโครงการ” โดย “ผู้ร่วมโครงการ” 
เหล่านี้จะติดต่อขอความช่วยเหลือทั้งทางด้านเทคนิคและการเงินจาก “เจ้าของโครงการ” ซึ่ง
กองทุนจะให้เงินช่วยเหลือแก่ “ผู้ร่วมโครงการ” โดยผ่านทาง “เจ้าของโครงการ” 

(3) ส าหรับเอกชนทั่วไป ที่ประสงค์จะลงทุนและด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยเป็น 
“ผู้ร่วมโครงการ” ในการด าเนินการตามแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน แผนงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนงานบริหารทางกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ จะ
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
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หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 

“เจ้าของโครงการ” ต้องเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้า
ก าไรตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกล่าว  

“เจ้าของโครงการ” จะต้องศึกษาและเข้าใจข้อความที่ปรากฏใน “ภาคผนวก1 แบบค าขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน” โดยตลอด และจัดท าข้อเสนอโครงการโดยมีเนื้อหาตามหัวข้อที่ก าหนดไว้แบบค าขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนให้สมบูรณ์ที่สุด  และแสดงถึงความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
เงินกองทุนฯ ด้วย ซี่งน ามาสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณทั้ง โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน และวิธีด าเนินงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า และไม่เกิน ๒ หน้า  

2.2 การจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการ 

(1) บทน า  สรุปเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของโครงการ ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเป็นที่มา
ของโครงการ คุณสมบัติของ “เจ้าของโครงการ” เหมาะสมที่จะด าเนินงานนี้ 
และแสดงแผนการด าเนินงานพอสังเขป ความพร้อมที่จะด าเนินการได้ทันที 

(2) วัตถุประสงค์  ระบุอย่างกระชับและชัดเจนถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ  พร้อมทั้ง
ชี้แจงถึงความจริงในวัตถุประสงค์โดยละเอียดของโครงการ  เพ่ือมิให้มีการ
เข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานตามโครงการ 

(3) ลักษณะของปัญหาที่
เกิดข้ึน  

อธิบายและชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดของปัญหา 
และความจ าเป็นในการแก้ปัญหา 

(4) ความจ าเป็นในการ
ด าเนินงาน  

ชี้แจงถึงผลเสียต่างๆ หรือจุดด้อยที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว และแสดงถึง
ความจ าเป็นที่ควรจะด าเนินการบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(5) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากโครงการ  

ระบุผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของ
การด าเนินโครงการส าเร็จ เปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหา
ข้อสนับสนุนถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ 

(6) ความเหมาะสมในการ
ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา  

แสดงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนด าเนินการ และวิธีการด าเนินงานที่
เสนอในข้อเสนอสามารถใช้แก้ปัญหาได้ เป็นการสนับสนุนความเป็นไปได้ใน
การจัดท าโครงการ 
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(7) ขอบเขตของการ
ด าเนินงาน  

ก าหนดขอบเขตของโครงการว่าเนื้องานจะครอบคลุมเพียงใด  จะจัดท า
อะไรบ้างในขอบเขตที่ก าหนดขึ้นนี้ให้ชัดเจน เช่น ระบุว่าโครงการนี้เป็นการ
ออกแบบอุปกรณ์ใหม่ หรือเป็นการทดลองอุปกรณ์ หรือเป็นการปรับปรุง
เทคนิคต่างๆ นอกจากนี้อาจเป็นการชี้แจงให้เข้าใจว่าโครงการนี้ไม่ได้
ครอบคลุมถึงเนื้องานใดบ้าง 

(8) วิธีการด าเนินงาน  ระบุถึงวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือเน้นใน
การตอบค าถามว่า ท าอย่างไร (How) ในโครงการนี้ โดยเปรียบเทียบข้อดี
ข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ ให้แสดง
รายละเอียดแบบการก่อสร้างและอธิบายถึงข้ันตอนการท างานทั้งระบบด้วย 

(9) ขั้นตอนงานต่างๆ ของ
โครงการ  

อธิบายโครงการออกเป็นงานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเมื่อด าเนินงานตามขั้นตอน
ต่างๆ จนครบถ้วนจะส าเร็จเป็นงานของโครงการทั้งหมด และเสร็จตามเวลา
ที่ก าหนด  

(10) อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่
จะน ามาใช้ในโครงการ  

ระบุถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น เครื่องมือส ารวจ เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเตรียมข้อเสนอโครงการฯ ควร
พิจารณาถึงรายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ เพราะไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรือต้อง
จัดเตรียมใหม ่ก็หมายถึงเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ การชี้แจงถึงอุปกรณ์ที่ใช้
ท าให้ทราบถึงขอบเขตและการขยายงานของโครงการได้ รวมทั้งยังเป็นการ
เตรียมการท างานอีกด้วย 

(11) ประสบการณ์ที่ผ่านมา  สรุปงานที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับงานที่จะด าเนินโครงการ โดยอ้าง
ความส าเร็จของงานในอดีตที่มีปัญหาคล้ายกับข้อเสนอโครงการใหม่ 

(12) หลักฐานอ้างอิง  ผลการศึกษา งานวิจัย ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจะน าไป
ประกอบในการด าเนินงาน 

(13) ระยะเวลาและแผนการ
ด าเนินงาน  

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุ
ถึงวัน เดือน หรือปี แผนการด าเนินงานอาจก าหนดว่า การท างานจะ
ด าเนินการอย่างมีล าดับและเสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดไว้ โดยการระบุเวลานี้
ควรท าอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรม
และช่วงระยะเวลาการท างาน  

(14) การรายงานความก้าวหน้า 
การติดตามและประเมินผล  

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้า 
ติดตามผลและประเมินผลของโครงการในแต่ละช่วงเวลา  ให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ 

(15) ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การด าเนินโครงการ  

ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะของผลงานที่ได้จากโครงการ 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากจะได้เป็นการป้องกันการเข้าใจไม่
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ตรงกันระหว่างผู้ด าเนินโครงการและผู้พิจารณา 

(16) รายละเอียดค่าใช้จ่าย  จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งจะต้องแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วย
ด้วย ตามรายการดังนี้ 
- ค่าบริหาร ควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการของเจ้าของ

โครงการ 
- ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนในข้อ ก. เป็นรายปี 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้ร่วมโครงการ และ

ยอดรวม 
- เงินสนับสนุนที่จะให้กับผู้ร่วมโครงการ 
- จัดท าแผนการเบิกเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยจะต้องมีความ

สอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- แหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ใช้ในโครงการ หรือผู้ร่วมโครงการ 

(17) แผนการใช้จ่ายเงินของ
โครงการ  

ระบุรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงิน และ
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานของการเบิกจ่ายในแต่ละงวด 

(18) ความเป็นไปได้ในการน า
ผลการด าเนินงานไปใช้  

ระบุแนวทางที่จะน าผลการด าเนินงานไปใช้หลังจากที่ด าเนินโครงการเสร็จ 
ทั้งด้านวิชาการ อุตสาหกรรม และพาณิชย์ 

(19) องค์กรและการบริหาร  ระบุรายละเอียดถึงความสัมพันธ์และขอบเขตการบริหารงานแต่ละฝ่ายใน
การด าเนินโครงการให้ชัดเจน 

(20) ประวัติและประสบการณ์
ของผู้ร่วมงานในโครงการ  

ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการท างานของบุคลากรหลักที่ร่วมท าโครงการ 

(21) เอกสารสนับสนุนอื่นๆ กรณีที่รายละเอียดข้อเสนอโครงการมีการอ้างถึงเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ใน
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ให้ผู้เสนอโครงการแนบเอกสารดังกล่าว
ออกจากรายละเอียดข้อเสนอโครงการไว้ในหมวดเอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ ทั้งนี้
รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ เช่น สิทธิบัตร รายงานการทดสอบเทคโนโลยีที่จะ
น ามาใช้การด าเนินงานโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอ่ืนๆ 
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หมวดที่ 3 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน 
 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี อ้างอิงตามที่ส านัก
งบประมาณก าหนด 

 
3.1 หลักเกณฑ์และจ านวนเงินที่จะให้การสนับสนุน 

(1) ค่าใช้จ่ายในรูปเงินช่วยเหลือให้เปล่า ในการจัดท าแผนของโครงการโดยละเอียด 
(2) ค่าใช้จ่ายในรูปของเงินช่วยเหลือให้เปล่า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของ "เจ้าของโครงการ" ในการ

บริหารโครงการ 
(3) ค่าใช้จ่ายในรูปเงินช่วยเหลือให้เปล่า หรือในลักษณะร่วมทุน (Co-Funding และ Venture 

Funding) เพ่ือเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยพัฒนา ให้กับผู้รับทุน ที่ เป็นหน่วยงานรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 

(4) ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ "เจ้าของโครงการ" ใช้ในการให้การสนับสนุนแก่ "ผู้ร่วมโครงการ" โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
- โครงการของ“ผู้ร่วมโครงการ”แต่ละรายจะต้องมีผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่

แท้จริง (Real Economic Internal Rate of Return, EIRR) สูงกว่าเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด ซึ่งในชั้นแรกเห็นควรก าหนดอัตราขั้นต่ าเท่ากับร้อยละ 9 

- เงินหมุนเวียนส าหรับด าเนินการลงทุนในโครงการ ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนฯ 
ก าหนดเป็นกรณีๆ ไป 

- กองทุนจะให้เงินอุดหนุน เพ่ือให้ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate of 
Return, FIRR) ของแต่ละมาตรการเพ่ิมขึ้นจนเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ าสุดส าหรับ
ลูกค้ารายย่อยของธนาคารกรุงไทย (Minimum Retail Rate: MRR) ของธนาคารกรุงไทย 
เฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา + 5% หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบ 

- กองทุนจะไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการท าสัญญาเงินกู้กับธนาคาร 
(5) ค่าใช้จ่ายในรูปเงินอุดหนุน ส าหรับผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นผู้ร่วมโครงการ เพ่ือชดเชย

ภาระดอกเบี้ยจากการลงทุนในโครงการ มีหลักเกณฑ์การสนับสนุนเหมือน ข้อ (4) 
(6) ค่าใช้จ่ายในรูปของเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการที่เกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน/อนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้การให้การ
สนับสนุนอาจจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า หรือเป็นแบบการร่วมทุน โดยผู้รับทุน
สนับสนุนอาจจะมีส่วนร่วมลงทุนในโครงการทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ( in-cash) และ/หรือ
รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in-kind) 

(7) ค่าใช้จ่ายในรูปเงินช่วยเหลือให้เปล่าส าหรับทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในและต่างประเทศ
ให้ เป็นไปตามระเบียบคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการให้
ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2547 และหลักเกณฑ์คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2547 
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(8) ค่าใช้จ่ายในรูปเงินช่วยเหลือให้เปล่าส าหรับทุนการท าวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการให้ทุนการวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

(9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงาน เพ่ือใช้ในการศึกษาเพ่ือก าหนดนโยบาย
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างสอดคล้อง
กับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน 

(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงาน ในด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือและก าลังคน ซึ่ง
รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือช่วยในการวางแผน การปรับปรุงแผนงานฯ การวิเคราะห์โครงการ
และการติดตามและประเมินผลด้วย 

(11) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอื่นๆ เพ่ือรองรับการด าเนินงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมิได้
ก าหนดไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเป็นรายกรณี 

 
3.2 ประเภทค่าใช้จ่ายและหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน 

กองทุนฯ จะให้การสนับสนุนในรูปของเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศึกษาวิจัย โครงการส่งเสริมและสาธิต และโครงการพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ ตามหมวด
ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 

(1) ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
(2) ค่าใช้สอย 
(3) ค่าวัสดุ 
(4) ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

3.3 อัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย มีเกณฑ์ในการสนับสนุนดังนี้ 

(1) ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

(2) ค่าครุภัณฑ ์

ก. ไม่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่กรณีที่โครงการมีความจ าเป็นต้องซื้อ
ครุภัณฑ์ กองทุนฯ จะสนับสนุนไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 

ข. กรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์เกินกว่าร้อยละ 20 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ที่จะพิจารณาเป็นรายกรณ ี

 

3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้อัตราราชการ +50 % ยกเว้นหัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาให้ใช้อัตราวันละ 
500 บาท 

(2) ค่าเช่าที่พัก เบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน 
(3) ค่ายานพาหนะ เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
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(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้ท าความตกลงกับคณะอนุกรรมการฯ เป็นรายกรณี
ตามความเหมาะสม 

3.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายภายในโครงการ ซึ่งไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ กองทุนฯ ให้การสนับสนุนได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 
3.6 ค่าตอบแทนให้กับสถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัด  

ค่าตอบแทนให้กับสถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของโครงการ (ถ้ามี) มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายที่จะน ามาพิจารณาประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนรวมทั้งหมด ยกเว้น  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 

(2) ให้การสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนเงินรวมของรายการตาม ข้อ 3.6 (1) ที่ปรากฏ
รายละเอียดในงบประมาณค่าใช้จ่ายสนับสนุน “เจ้าของโครงการ” 
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หมวดที่ 4 การยื่นข้อเสนอโครงการ 
 
4.1 เอกสารในการยื่นข้อเสนอ 

(1) หนังสือน าส่ง  

“เจ้าของโครงการ” จะต้องจัดท าหนังสือน าส่งถึง “ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน” และจดหมายจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจในการลงนามของหน่วยงานนั้น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายโดยลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจในการลงนาม ในการท าข้อตกลงหรือสัญญาผูกพัน ทั้งนี้
หนังสือน าส่งควรมีเนื้อความไม่เกิน 1 หน้า (ไม่ต้องเข้าเล่ม) 

(2) สรุปผู้บริหาร ทีด่ าเนินการตามหมวดที่ 3 สมบูรณ์แล้ว 
(3) แบบค าขอรับการสนับสนุน ทีด่ าเนินการตามหมวดที่ 3 สมบูรณ์แล้ว 
(4) รายละเอียดข้อเสนอโครงการ (เป็นภาษาไทย) ทีด่ าเนินการตามหมวดที่ 3 สมบูรณ์แล้ว โดย

เป็นเอกสารต้นฉบับ จ านวน ๑ ชุด และส าเนา จ านวน ๑๐ ชุด 
(5) ไฟล์เอกสารในรูปของ Microsoft word จ านวน 1 ส าเนา 
(6) เอกสารสนับสนุนอื่น ๆ 

 
4.2 สถานที่ย่ืนข้อเสนอ 

เจ้าของโครงการ จัดท าข้อเสนอโครงการตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนดไว้สมบูรณ์แล้ว  สามารถ
ยื่นข้อเสนอโครงการ ตามวันเวลาที่ สนพ. ระบุไว้ในหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอหรือประกาศรับข้อเสนอ โดยยื่น
ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที ่
 

ข้อเสนอโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน ข้อเสนอโครงการด้านพลังงานทดแทน 
กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2  
ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

กลุ่มพลังงานทดแทน 
ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 121/1-2  
ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
โทร. 0 2612 1555  
ต่อ 358, 360, 362, 366,367 และ 368 
โทรสาร. 0 2612 1374 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
โทร. 0 2612 1555  
ต่อ 392, 365, 355, 359 และ 395 
โทรสาร. 0 2612 1374 
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หมวดที่ 5 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 
5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณา ระดับที่ 1 

5.1.1 พิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น ดังนี้ 

 (1) คุณสมบัติเจ้าของโครงการ ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน หมวด 3 

 (2) วัตถุประสงค์ของโครงการ  ชัดเจนตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงาน 

 (3) ความพร้อมของข้อเสนอ ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจ ตามประเด็นพิจารณา ข้อ 5.1.2  

 (4) เอกสารในการยื่นข้อเสนอ  ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน หมวด 4 

(5) สนพ. มีเอกสิทธิในการบอกยกเลิกข้อเสนอโครงการ หากข้อเสนอนั้นไม่ครบตามที่ระบุไว้
ในหัวข้อ (1) – (4) หรือขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือ 
- ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 
- ประโยชน์ได้รับแต่เฉพาะผู้เสนอ 
- ขีดความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ 
- ข้อเสนอไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
- มีผู้ด าเนินการโครงการลักษณะเดียวกันนี้ ในพ้ืนที่เป้าหมายเดียวกัน 

5.1.2 พิจารณาข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาจาก ข้อ 5.1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 
 

(1) การบริหารโครงการ   (30 คะแนน) 

ก. รายละเอียดโครงสร้างการ
บริหารโครงการ  

พิจารณารูปแบบการบริหารโครงการ  ความสัมพันธ์ของการ
ด าเนินงานในแต่ละฝ่าย การให้บริการด้านวิชาการ และการฝึกอบรม 

ข. เป้าหมายและก าหนดเวลา
การด าเนินกิจกรรม  

พิจารณากลุ่มกิจกรรมเป้าหมายและความเหมาะสมของช่วงเวลาและ
ระยะเวลา 

ค. รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการและการติดตามผล  

พิจารณารูปแบบ วิธีการ ระยะเวลา และความถ่ีในการติดตามผล 

ง. แผนการประเมินผล  พิจารณารูปแบบ และวิธีการประเมินผล (ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์โครงการและวิธีการประเมินผล) 

(2) วิชาการ   (30 คะแนน) 

ก. วัตถุประสงค์  พิจารณาความชัดเจนของวัตถุประสงค์ที่น าไปสู่ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน และพิจารณาถึงที่มาของข้อมูลที่
จะใช้ว่าเป็นข้อมูลที่ต้องรวบรวมใหม่หรือมีการรวบรวมไว้แล้ว 

ข. ขอบเขตของโครงการและ
วิธีการด าเนินงาน  

พิจารณาความเหมะสมของขอบเขตของโครงการและวิธีการ
ด าเนินงานว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนิน
โครงการ และจะต้องระบุถึงวิธีการด าเนินงานและการปฏิบัติงาน 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด 
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ค. เทคโนโลยี  พิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในโครงการตาม
ข้อเสนอต้องวิ เคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่จะใช้กับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมว่าก่อให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างไร 

ง. ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการ  

พิจารณาประโยชน์ที่จะได้จากการด าเนินการโครงการทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าผล
การด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

จ. ข้อเปรียบเทียบทาง
เทคโนโลยี  

พิจารณาเหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เสนอและเหตุผลที่ไม่
เลือกใช้เทคโนโลยีอ่ืนในการด าเนินงานเพ่ือน าผลการด าเนินงานมา
ประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

(3) การเงิน   (20 คะแนน) 

ก. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  พิจารณาความเหมาะสมก าลังงาน อัตราค่าจ้าง ค่าอุปกรณ์ และ
สัดส่วนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 

ข. แผนการเงินโครงการ  พิจารณาการวางแผนด้านการเงิน และการหมุนเวียนของเงินตลอด
ระยะเวลาโครงการ 

ค. ผลตอบแทน  พิจารณาผลตอบแทนของโครงการ ในรูปของผลตอบแทนทางการเงิน 
(FIRR) และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ของการด าเนินงาน
หรือของการลงทุนในเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ ในกรณีของโครงการ
ส่งเสริมและสาธิต 

(4) บุคลากร   (10 คะแนน) 

 พิจารณา คุณวุฒิ สายงานประสบการณ์ที่รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการในแต่ละฝ่ายเป็นหลัก 

(5) ความเสี่ยงของโครงการ  (10 คะแนน) 

ก. ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี  

พิจารณาวิธีการด าเนินงาน ขอบเขตการด าเนินงานและหรือการ
พัฒนาเทคโนโลยีในด้านความไม่แน่นอนของประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้จากการด าเนินงานและการน าผลการ
ด าเนินงานไปประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ข. ด้านองค์การบริหาร  พิจารณาความชัดเจน รูปแบบการประสานงาน และการกระจายงาน 
ค. ด้านการด าเนินการ  พิจารณางาน การก าหนดแผนการท างาน และประสบการณ์ของ

บุคลากรที่รับผิดชอบ 

5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา ระดับที่ 2 

สนพ. จะจัดท าผลสรุปการพิจารณาข้อเสนอตามข้อ 5.1 เสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เพ่ือพิจารณา
ตัดสินคัดเลือกข้อเสนอทีจะได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ โดยระดับคุณภาพข้อเสนอเป็นที่ยอมรับจากเสียงส่วน
ใหญ่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฯ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
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5.2.1 แนวทางการพิจารณางาน/โครงการ/กิจกรรม 

(1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตงาน  
- สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535  
- สอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ  
- สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  

(2) กรณีที่งานนั้น ซ้ าซ้อนกับงานที่เคยมีการด าเนินการมาแล้ว และหรือเป็นเรื่องที่รับทราบอย่าง
แพร่หลายหรือใช้งานเชิงพาณิชย์ ต้องมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะให้ด าเนินการ 

(3) กรณีที่เป็นงานต่อเนื่อง ผลงานก่อนหน้านั้นต้องมีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 50 ของ
แผนงาน และอยู่ในระดับดี และมีเหตุผลอันควรที่จะให้ด าเนินการต่อเนื่อง 

(4) ต้องก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยเฉพาะความสามารถในการลดใช้พลังงาน  ความสามารถ
ในการทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ เป็นหน่วยสากล เช่น ktoe, MW, GWh พร้อมทั้งแนวทาง
ในการพิสูจน์ทราบหรือประเมินผลประหยัดดังกล่าวให้ชัดเจน 

(5) ให้ความส าคัญกับแผนงาน/โครงการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผนอนุรักษ์พลังงาน แผน
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก ในช่วงปี 2558-2579 เป็นล าดับแรก หรือตามที่
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร 

(6) โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องมีความพร้อมที่จะด าเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับการอนุมัติ
จัดสรรเงินจากกองทุนฯ เช่น ขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) รายละเอียดทางเทคโนโลยี ความ
พร้อมเรื่องบุคลากร ความพร้อมเรื่องพ้ืนที่ เตรียมการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เป็นต้น 

5.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาประมาณการรายจ่าย 

(1) รายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายรายโครงการ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 

(2) ข้อมูลที่ใช้จัดท างบประมาณการรายจ่ายแต่ละรายการ ให้สอดคล้องกับผลผลิตของงานบริหารกองทุน
และโครงการนั้นๆ ให้ประมาณการรายจ่ายตามความจ าเป็นและประหยัด โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ 
อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด  

(3)  ข้อมูลที่ใช้จัดท างบประมาณการรายจ่ายเงินลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ก าหนด
หลักเกณฑ์โดยอ้างอิงกับผลการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ส าหรับใช้ในโครงการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินมาตรการ Feed in Tariff (http://goo.gl/3s3zy0) 

(4) ข้อมูลที่ใช้จัดท างบประมาณการรายจ่าย กรณีที่อ้างอิงคุณสมบัติหรือลักษณะ (specification) 
ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ต้องการ ต้องเป็นไปอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส เป็นธรรม 
หลีกเลี่ยงการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ 

http://goo.gl/3s3zy0
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หลักเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น จัดท าเป็นแนวทางในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งอาจมีการ เปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมได้ตามที่ สนพ. และหรือคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และหรือคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร 

 

หมวดที่ 6 การท าหนังสอืยืนยนัรับเงนิสนับสนุน 
 
6.1 แจ้งผลการพิจารณา 

สนพ. จะมีหนังสือแจ้งมติคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานให้ “เจ้าของโครงการ” ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ได้รับทราบผลการพิจารณา 
 
6.2 การท าหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับเงินสนับสนุน 

(1) เจ้าของโครงการ “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” ต้องพร้อมท าหนังสือยืนยัน (หรือสัญญา) การรับ
ทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ กับ สนพ. หรือ “ผู้เบิกเงินกองทุน” เพ่ือท าหนังสือยืนยันการรับทุน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติ หรือภายในวันที่ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งมติ 

(2) หากผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนฯ จ าเป็นต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง ก็ต้องท าสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างภายใน 120 วัน 
นับแต่วันที่ท าหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ 

(3) หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าวตาม (1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ค าอนุมัติเป็นอันสิ้นผล 
 

6.3 หนังสือยืนยัน/สัญญาการรับเงินสนับสนุน 

สนพ. เป็นผู้จัดท าแบบหนังสือยืนยันการรับเงินสนับสนุน ดังปรากฏใน “ภาคผนวก 2” ซึ่ง “ผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุน” ต้องอ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏในหนังสือยืนยันการรับเงินสนับสนุน  และ
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยัน ทุกฉบับ โดยตลอด ก่อนลงนามในหนังสือยืนยันการรับเงินสนับสนุน 
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หมวดที่ 7 การควบคุมการด าเนินโครงการ 
 
7.1 การควบคุมการด าเนินโครงการ  

(1) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ต้องปฏิบัติตามข้อ 4 แห่งหนังสือยืนยันหรือสัญญาการรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ก าหนดให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้อง
ด าเนินการตามแผน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรก หากไม่เป็นไปนั้น ให้ส่งเงิน
คืนผู้เบิกเงินกองทุน หรือหากจะเก็บไว้ใช้ต่อไป ต้องยื่นเสนอขอยกเว้นการน าส่งเงินดังกล่าวต่อ
ผู้เบิกเงินกองทุน เพ่ือพิจารณาตามที่ผู้เบิกเงินกองทุนจะเห็นสมควร 

(2) ระยะเวลาด าเนินการ ให้นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติ (ด าเนินการเอง) หรือนับแต่
วันที่ลงนามในหนังสือยืนยัน (จัดสรรทุน) จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามแผนงานที่
ได้รับอนุมัติไว้  และระยะเวลาของสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลาของ
โครงการนั้นด้วย  

 คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกรณีท่ีผู้ได้รับจัดสรรทุนฯ ท าสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง
มีระยะเวลาเกินกรอบระยะเวลาของโครงการนั้นก่อนได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ  

(3) ระยะเวลาด าเนินการ ถ้าจ าเป็นต้องมากกว่า 12 เดือน เจ้าของโครงการต้องระบุเหตุผลความ
จ าเป็นให้ชัดเจน และถ้าระยะเวลาด าเนินการ มากกว่า 24 เดือน ต้องผ่านการประเมินผลงานเป็น
รายปี หากไม่ผ่านและต้องจบโครงการนั้น ผู้ ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืน ผู้เบิกเงินกองทุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่
สิ้นสุดโครงการ  

หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ สนพ. 
มอบหมาย เข้าในสถานที่ท่ีท าการของหน่วยงานหรือสถานที่ที่ด าเนินโครงการอยู่ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ การด าเนินการโครงการหากเกิดอุปสรรคไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยประการใดก็ดี  
หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะต้องรายงานให้ทาง สนพ. ทราบทันที เพ่ือพิจารณาหาทาง
แก้ไขหรือด าเนินการตามที่สมควรต่อไป และผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องด าเนินโครงการโดยปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ปรากฏรายละเอียดในหนังสือยืนยันหรือสัญญาของแต่ละโครงการ 
 
7.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาด าเนินการ  

 เพ่ือให้การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาด าเนินการไปจากรายละเอียดโครงการที่
คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติไว้แล้ว ตามข้อ 26 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน และการเบิกจ่ายเงินกองทุน พ .ศ. 2553 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงก าหนดแนวทางการพิจารณาดังนี้ 

(1) ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ต้องปฏิบัติตามข้อ 5 แห่งหนังสือยืนยันหรือสัญญาการรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาการด าเนินการ จะต้องยื่น
เรื่องต่อผู้เบิกเงินกองทุนภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น เพ่ือจะได้พิจารณา แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง  ก่อนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินงานต่อไป 
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(2) การขอเปลี่ยนแปลงรายการและหรือระยะเวลาด าเนินการนั้น เป้าหมายต้องไม่ลดลงและวงเงิน
ไม่เพ่ิมข้ึน 

(3) การขอขยายระยะเวลา 

  ครั้งที่ 1  ขอขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน  

  ครั้งที่ 2  เมื่อนับรวมระยะเวลากับครั้งที่ 1 ต้องไม่เกิน 12 เดือน และโครงการนั้นต้องมี
ผลงานที่ก้าวหน้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 หากจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน 12 เดือน ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการ ผลกระทบหากยุติการสนับสนุน  แจงเหตุที่ท าให้การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไม่
เป็นไปตามแผน แนวทางการแก้ไขปัญหา แผนปฏิบัติการใหม่ ที่เชื่อได้ว่าจะส าเร็จลงได้ตามที่
ขอเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก 1 
 

แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทนุ 
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ข้อเสนอแผนของโครงการ 
 

โครงการ (ชื่อโครงการ) 
 
 
 

เสนอ 
 
 
 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
 
 
 
 

เสนอโดย 
 
 
 
 
 

(หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน) 
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1. สรุปผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ 

โครงการ............................................................................................................................. ..................... 

2. ระยะเวลาโครงการ 

ระยะเวลาการด าเนินงานทั้งโครงการ ........................ปี นับตั้งแต่ลงนามในหนังสือยืนยัน 

3. ตามประกาศหัวข้อวิจัยท่ี 

............................................................................................................................. ................................... 

4. หน่วยงาน 

............................................................................................................................. ................................... 

5. การบริหารโครงการ 

บริหารโครงการโดย.................................................................................ซ่ึงเปน็เจา้ของโครงการ 
โดยมี....................................................... .................................................เป็นผู้อ านวยการโครงการ 

6. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนเป็นเงินทั้งสิ้น ................................บาท โดยแบ่งเป็นดังนี้ 
รายการ งบประมาณ 

 ค่าตอบแทน  
 ค่าใช้สอย  
 ค่าวัสดุ  
 ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)  

รวม  
งวดการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุน จะต้องสอดคล้องกับรายการความก้าวหน้า 
ของโครงการและฐานะทางการเงินของโครงการ 
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7. สรุปโครงการโดยย่อ 

7.1 วัตถุประสงค์โครงการ 
7.2 สาระส าคัญของโครงการ เช่น ขอบเขตของโครงการและวิธีการด าเนินงาน เทคโนโลยีที่จะ

น ามาใช้ สภาพของปัญหา การยอมรับของสังคมต่อการด าเนินการโครงการ เป็นต้น 

8. ประโยชน์ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

8.1 โครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได ้ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

8.2 นอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ความเป็นไปได้ในการน าผลการด าเนินงานไปใช้ 

9.1 ด้านวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

9.2 ด้านอุตสาหกรรม และพาณิชย์ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. แบบค าขอ 

แบบค าขอหน้า 1 
แบบค าขอ 

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ........................................................................................................................................... 
1.2 ทะเบียนการค้าเลขที่............................................ เลขที่ภาษีมูลค่าเพ่ิม................................................... 
1.3 ที่ตั้งหน่วยงาน 

เลขที่................ ถนน.............................................. แขวง/ต าบล............................................................ 
เขต/อ าเภอ ..................................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์....................................... 

1.4 สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
เลขที่................. ถนน............................................. แขวง/ต าบล............................................................. 
เขต/อ าเภอ ..................................... จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์........................................ 

1.5 หมายเลขโทรศัพท์.............................................. โทรสาร......................................................... ............... 
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4. โครงการที่ได้ด าเนินการ 

ชื่อโครงการที่ได้ด าเนินการ 
4.1 ............................................................................................................................... ............................ 
 แหล่งเงินทุน................................................................................เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. ........................ 
4.2 ............................................................................................................................. ......................... 
 แหล่งเงินทุน................................................................................เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. ........... ............. 
4.3 ................................................................................................................. .......................................... 
 แหล่งเงินทุน................................................................................เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. ........... ............. 

5. เอกสารประกอบค าขอ 

เอกสารประกอบค าขอ : รายละเอียดของข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 2556-2559 ประกอบด้วย 

5.1  บทน า 
5.2  วัตถุประสงค์ 
5.3  ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น 
5.4  ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
5.5  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการโครงการ 
5.6  ความเหมาะสมในการด าเนินเพ่ือแก้ปัญหา 
5.7  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
5.8  วิธีการด าเนินงาน 
5.9  ขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ 
5.10  อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน หรือเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในโครงการ 
5.11  ประสบการณ์ที่ผ่านมา  
5.12  หลักฐานอ้างอิง 
5.13  ระยะเวลาการด าเนินโครงการและแผนการด าเนินงาน 
5.14  รายงานความก้าวหน้า การติดตามและการประเมินผล 
5.15  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 
5.16  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
5.17  แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ 
5.18  ความเป็นไปได้ในการน าผลการด าเนินงานไปใช้นอกพ้ืนที่ 
5.19  องค์กรและการบริหาร  
5.20  ประวัติและประสบการณ์ของผู้ด าเนินงานในโครงการ  
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6. เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงาน 

เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงาน 
6.1  นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ให้บุคคลอ่ืนลงนามในแบบค าขอแทน 
 ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

6.2  นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  
 ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ส าเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายการข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(.........................................................) 

ต าแหน่ง..................................................... 
............./............./........... 
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3. รายละเอียดข้อเสนอโครงการที่จะต้องจัดท า 

 
โครงการ (ชื่อโครงการ) 

 
 บทน า 

เป็นการเสนอเรื่องน าเก่ียวกับ แนวความคิดริเริ่มของโครงการ แสดงความคิดเห็นต่อความส าคัญของ
ปัญหา และชี้แนะถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เสนอต่อโครงการ และแสดงแผนการด าเนินงานพอเป็นสังเขป 
 
 วัตถุประสงค์ 

จะต้องระบุอย่างกระชับและชัดเจนถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ พร้อมทั้งชี้แจงถึงความจริงใน
วัตถุประสงค์โดยละเอียดของโครงการ เพ่ือมิให้มีการเข้าใจผิดต่อจุดมุ่งหมายของการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น 

เพ่ือเป็นการอธิบายและชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดของปัญหา และความ
จ าเป็นในการแก้ปัญหา 
 
 ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

เพ่ือชี้แจงถึงผลเสียต่างๆ หรือจุดด้อยท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาดังกล่าว และแสดงถึงความจ าเป็นที่ควรจะ
ด าเนินการบางสิ่งบางอย่างข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 ผลประโยชน ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

เพ่ือระบุผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการด าเนินงานส าเร็จ
เปรียบเทียบสภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นการหาข้อสนับสนุนถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงาน 
 
 ความเหมาะสมในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา 

เป็นการแสดงถึงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนด าเนินการ และวิธีการด าเนินงานที่เสนอใน
ข้อเสนอสามารถใช้แก้ปัญหาได้ เป็นการสนับสนุนความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ 
 
 ขอบเขตของการด าเนินงาน 

เป็นการก าหนดขอบเขตของโครงการ ว่าจะครอบคลุมงานอะไร จะจัดท าอะไรบ้างในขอบเขตที่ก าหนด
ขึ้นนี้ให้ชัดแจ้ง เช่น ระบุว่าโครงการนี้เป็นการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ หรือเป็นการทดลองอุปกรณ์ หรือเป็นการ
ปรับปรุงเทคนิคต่างๆ นอกจากนี้อาจเป็นการชี้แจงให้เข้าใจว่าโครงการนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงเนื้องานใดบ้าง 
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 วิธีการด าเนินโครงการ 
ระบุถึงวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพ่ือเน้นในการตอบค าถามว่า ท า

อย่างไร (How) ในโครงการนี้ โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆ ในกรณีที่มีการจัดสร้างหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ให้รายละเอียดแบบการก่อสร้างและอธิบายถึงข้ันตอนการท างานทั้งระบบ 
 
 ขั้นตอนงานต่างๆ ของโครงการ 

เพ่ือเป็นการแยกแยะโครงการออกเป็นงานต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และเมื่อด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ จนครบถ้วนจะส าเร็จเป็นงานของโครงการ
ทั้งหมด และเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
 
 อุปกรณ์ หรือ เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในโครงการ 

ระบุถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น เครื่องมือส ารวจ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ ซึ่ง
ก่อนที่จะตัดสินใจเตรียมข้อเสนอโครงการฯ ควรพิจารณาถึงรายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ เพราะไม่ว่าจะมีอยู่
แล้วหรือต้องจัดเตรียมใหม่ ก็หมายถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของโครงการ การชี้แจงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ท า
ให้ทราบถึงขอบเขตและการขยายงานของโครงการได้ และเป็นการเตรียมการท างานในครั้งนี้ 
 
 ประสบการณ์ที่ผ่านมา 

สรุปผลการศึกษาที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับงานที่จะด าเนินการ โดยอ้างความส าเร็จของงานใน
อดีตที่มปีัญหาคล้ายกับข้อเสนอโครงการใหม่ 
 
 หลักฐานอ้างอิง 

ผลการศึกษา งานวิจัย ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและจะน าไปประกอบในการด าเนินงาน 
 
 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรือปี 
แผนการด าเนินงานอาจก าหนดว่า การท างานจะด าเนินการอย่างมีล าดับและเสร็จสิ้นตามวันที่ก าหนดไว้ โดย
การระบุเวลานี้ควรท าอย่างรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลา
การท างาน ดังเช่น 
 
ตารางแสดงระยะเวลาและแผนในการด าเนินงานของโครงการ 

รายการ 1 2 3 4 ... 11 12 
 ลงนามในข้อตกลง        

 รายละเอียดที่จะต้องด าเนินการตลอดโครงการ        

 รายงานความก้าวหน้า        
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 ติดตามและประเมินผล        
 
 การตดิตามและรายงานความก้าวหน้า 

จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้า  ติดตามผลและ
ประเมินผลของโครงการในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

รายละเอียด ก าหนดเวลาส่งรายงาน รายละเอียดของกิจกรรมที่จะส่ง 
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1   
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2   
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ ...   
รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์   
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินตามโครงการ 

ต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะของผลงานที่ได้จากโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากจะได้เป็นการป้องกันการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ด าเนินงานและ ผู้พิจารณา 
 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา........ปี เป็นเงินทั้งสิ้น................บาท 
โดยแบ่งได้ ดังนี้ (จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน  พร้อมทั้งจะต้องแจก
แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย) 
 
ตารางแสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ 

รายการ ปริมาณ อัตรา งบประมาณรวม 
 ค่าตอบแทน    

 ค่าใช้สอย    

 ค่าวัสดุ    

 ค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง    

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
รวม    
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 แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ 
จะต้องระบุรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้งรายงาน

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละงวดด้วย เช่น 
 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 

งวดที่ รายการที่เบิก-จ่าย จ านวนเงิน (บาท) เงื่อนไข 
งวดที่ 1 ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  

รวม    
งวดที่…… ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  

รวม    
งวดสุดท้าย ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  

รวม    
 
 ความเป็นไปได้ในการน าผลการด าเนินงานไปใช ้

ระบุถึงแนวทางความเป็นไปได้ของการน าผลการด าเนินงานของโครงการไปใช้หลังจากที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จทั้งด้านวิชาการ อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
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 องค์กรและการบริหาร 
จะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

ก. เจ้าของโครงการ (ชื่อหน่วยงาน/สถาบันที่เสนอโครงการ) 
ผู้อ านวยการโครงการ (ชื่อ/ต าแหน่งผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการ) 

ข. องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ด้านเทคนิค (ถ้ามี) 
 ด้านวิจัยพัฒนา (ถ้ามี) 
 ด้านอื่น ๆ 

ค. รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ 

ง. จัดท าแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์กรและการบริหารองค์กร พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละสายงาน เช่น 

 

โครงการ............. 

 

  

คณะที่ปรึกษา  ผู้อ านวยการโครงการ  ฝ่ายบริหาร 

 

  

ฝ่ายการเงินและบัญชี  ฝ่ายอบรมประชาสัมพันธ์  ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

 
 ประวัติและประสบการณ์ของผู้ร่วมในโครงการ 

ระบุรายชื่อพร้อมทั้งประวัติการท างานของบุคลากรหลักที่ร่วมด าเนินงานแต่ละบุคคล 
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4. เอกสารสนับสนนุอื่นๆ 

4.1 แบบรูปของเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ ์และวัสดุที่น ามาใช้ในโครงการ  

4.2 ประวัติการท างานของแต่ละบุคลากรที่ร่วมบริหารโครงการ 

4.3 บันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.4 เอกสารแสดงสิทธิ (ถ้ามี) 

4.5 เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก 2 
 

แบบหนังสอืยืนยันการรับเงินสนับสนนุ 
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หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนอนุรักษ์พลังงาน  
(กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพ่ือการพัฒนาและส่งเสรมิ) 

 
 ที่ สนอ. ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 

 
 
 

โครงการ (ชื่อโครงการ) 
 

โดย 
 
 

 

(หน่วยงานทีข่อรับการสนบัสนุน) 
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หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน 
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนอนุรักษ์พลังงาน  
กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม  

 
ที่ สนอ. ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 

 

 

 ข้อ ๑. ผู้เบิกเงินกองทุน หมายถึง ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

 ข้อ ๒. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน หมายถึง  หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
  

 ข้อ ๓. ผู้เบิกเงินกองทุนตกลงให้และผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนตกลงรับทนุสนับสนุนเพื่อน าไปใช้จ่ายในการ
ด าเนิน ...โครงการ (ชื่อโครงการ)... ในวงเงิน ...วงเงิน… บาท (…ตัวอักษร...บาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามโครงการ
ที่ปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๑ ซึ่งคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานในการประชุมครั้งที่ ....................... ได้เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผน
อนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการ
ประชุมคร้ังที่ ๒/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖๖) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้มี
หนังสือยืนยันที่จะด าเนินการตามเงื่อนไขของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม 
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๒ 
  

ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือยืนยันการขอรับทุน 
 
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข  จ านวนหน้า 
  

๑. ข้อเสนอโครงการ … 
๒. ส าเนาหนังสือยืนยันการขอรับทุน  … 
๓. รายชื่อคณะท างานในโครงการ … 
๔. การจ่ายเงินและผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน … 
๕. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ … 
๖. แนวทางการปฏิบัติทางการเงินและการบัญชี/การจัดซื้อและจัดจ้าง … 
๗. แนวทางการการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ … 
๘. หลักการบัญชีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน … 
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ข้อ ๕. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินโครงการตาม ข้อ ๓ โดยมีก าหนดเวลาสิ้นสุดโครงการฯ 
ภายในระยะเวลา ... เดือน นับตั้งแตวั่นที ่    / ......... / ๒๕๕๙ 
 

  หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง  โดยไม่ยื่นเรื่องเพ่ือ
ชี้แจงต่อผู้เบิกเงินกองทุนด้วยเหตุผลอันสมควร ผู้เบิกเงินกองทุนสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๑๓ และจะ
ออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่สามารถให้ทุนสนับสนุนในโครงการต่างๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ 
นั้น ระงับหรือยกเว้นมิให้การสนับสนุนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต่อไป 
 

 ข้อ ๖. ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรก หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนมิได้ด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินโครงการตาม ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส่งเงินคืนผู้เบิกเงินกองทุน หรือหากผู้
ได้รับจัดสรรเงินกองทุนประสงค์จะเก็บไว้ใช้ต่อไป ต้องยื่นเสนอขอยกเว้นการน าส่งเงินดังกล่าวต่อผู้เบิก
เงินกองทุน เพ่ือพิจารณาตามที่ผู้เบิกเงินกองทุนจะเห็นสมควร 
 

 ข้อ ๗. การเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาการด าเนินการไปจากรายละเอียดโครงการตาม ข้อ ๓  
ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อผู้เบิกเงินกองทุน ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น เพ่ือทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมพิจารณา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอนแผนของ
โครงการตามที่สมควรก่อนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินงานต่อไป 
 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือ
ยืนยันหมายเลข ๓ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องยื่นเรื่องต่อผู้เบิกเงินกองทุนอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนที่จะ
เปลี่ยนแปลง ตัวบุคคลดังกล่าว ซึ่งผู้เบิกเงินกองทุนมีสิทธิในการขอประวัติของบุคคลที่ผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนเสนอมานั้น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่าว  
 

  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้วและไม่ท า
ให้ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการลดลง 
 

 ข้อ ๘. ผู้เบิกเงินกองทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนตามก าหนดเวลาและเงื่อนไขใน
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๔ โดยผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องควบคุมการใช้เงินทุนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๖ 
ตลอดจนเตรียมเอกสารหลักฐานและทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนไว้ เพ่ือให้ผู้เบิก
เงินกองทุนตรวจสอบได้หรือตามท่ีผู้เบิกเงินกองทุนเห็นสมควร 
 

 ข้อ ๙. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องรายงานผลการด าเนินโครงการและรายงานการเงินต่อผู้เบิก
เงินกองทุน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๔ โดยมีแนวทางการ
รายงานตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๗ และ ๘ ตามล าดับ 
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ข้อ ๑๐. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เบิกเงินกองทุนหรือบุคคลที่ผู้เบิกเงินกองทุน มอบหมาย
เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน หรือสถานที่ที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ด าเนินการอยู่ 
เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
 

 ข้อ ๑๑. ผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ โดยผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะตกลงกันเรื่องการ
แบ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นในภายหลัง 
 

 ข้อ ๑๒. ทรัพย์สินใดๆ ที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจัดซื้อตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการตาม ข้อ ๓. โดยใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานของผู้
ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
 

 ข้อ ๑๓. การระงับงานชั่วคราวและการระงับการให้การสนับสนุน 
 

  ๑๓.๑ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เบิกเงินกองทุนระงับงานชั่วคราว หรือระงับการ
ให้การสนับสนุนตามหนังสือยืนยันฉบับนี้ได้ หากผู้เบิกเงินกองทุนเห็นว่าผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนมิได้ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้นี้ โดยผู้เบิกเงินกองทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนทราบ ล่วงหน้า ๖๐ 
วัน ก่อนการระงับงานชั่วคราวหรือการระงับการให้การสนับสนุน 
 

  ๑๓.๒ เมื่อมีการระงับการให้การสนับสนุนตาม ข้อ ๑๓.๑ ผู้เบิกเงินกองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ 
ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมตามผลการด าเนินโครงการที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้
ด าเนินการไว้ตามข้อเสนอโครงการตาม ข้อ ๓. และผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และ
วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้จัดซื้อด้วยเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนให้แก่  ผู้เบิก
เงินกองทุนทั้งหมด 
 

 ข้อ ๑๔. การขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน 
 

  ผู้เบิกเงินกองทุนขอสงวนสิทธิในการยกเลิกโครงการและเรียกเงินสนับสนุนคืนจากผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นสมควร หากผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนน าข้อเสนอโครงการที่ได้ตกลงท าตามสัญญานี้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืนๆ โดย
มิได้รับความยินยอมจากผู้เบิกเงินกองทุน  
 

 ข้อ ๑๕. หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้  และ
ขอปิดโครงการฯ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมร่วมรับผิดชอบในส่วนค่าบริหารโครงการที่เกิดขึ้น  โดยคิด
เป็นสัดส่วนของปริมาณงานที่ไม่สามารถท าได้จริง เทียบกับปริมาณงานที่ได้เสนอไว้กับกองทุนฯ 
 

 ข้อ ๑๖. เมื่อโครงการเสร็จสิ้น หรือมีการระงับการให้การสนับสนุนตามข้อ ๑๓ ผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนจะปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลท้ังหมดคืนผู้เบิกเงินกองทุนภายใน ๓๐ 
วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการหรือวันที่ผู้เบิกเงินกองทุนตกลงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมตามผลการด าเนินโครงการตามข้อ ๑๓.๒ 
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ข้อ ๑๗. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญที่ สนพ. แต่งตั้ง ได้ร่วมรับทราบ
ความก้าวหน้าของโครงการฯ เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้การด าเนินการส่งเสริมคลาดเคลื่อนไปจาก
แผนการด าเนินงานที่ได้เสนอไว้ 
 

 ข้อ ๑๘. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับโครงการในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด ผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุน จะระบุข้อความว่า “ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ด้วยทุกครั้ง 
 

 ข้อ ๑๙. หนังสือยืนยันฉบับนี้ท าขึ้นสองฉบับ ซึ่งผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นส าคัญ โดยผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 

                       ลงชื่อ ................................................... ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
(......................................) 

.....ต าแหน่ง.... 
                                        วันที่     / ................................ / ๒๕๕๙ 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๑        ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
 หน้า ๑/๑ 

สรุปข้อเสนอโครงการ 
 

 

ชื่อ  
หน่วยงาน  
แผนงาน แผนอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม  

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพ์ลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

หลักการ         
และเหตุผล 

 
 

  

วัตถุประสงค์   

วิธีการ
ด าเนินงาน 

  

ผลที่คาด          
ว่าจะได้รับ 

  

ระยะเวลา เป็นเวลา …… เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุน 

งบประมาณ 
ประกอบด้วย 

รวมงบประมาณโครงการฯทั้งสิ้น  
๑. ค่าจ้าง 
๒. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
๓. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
๔. ค่าบริหารโครงการโดยมหาวิทยาลัย 
สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ 

....................... บาท 

....................... บาท 

....................... บาท

....................... บาท 

....................... บาท 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๓   ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
 หน้า ๑/๑ 
 

รายชื่อคณะท างานในโครงการ 
 
 

 
ล าดับที่ ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งรับผิดชอบในโครงการ 

๑    
๒   
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

  

๑๕   
๑๖ 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๔           ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
 หน้า ๑/๓ 

การจ่ายเงิน 
                  
 

 

 จัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ ...หน่วยงาน... เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการ
ด าเนิน ...ชื่อหน่วยงาน... เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น...วงเงิน… บาท (…ตัวอักษร...บาทถ้วน) โดยแบ่งการจ่ายเงิน 
ดังนี้  
  
 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ...วงเงิน… บาท (…ตัวอักษร...บาทถ้วน) ถึงก าหนดจ่ายภายใน  
๓๐ วัน หลังจากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุน 
 
 งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ...วงเงิน… บาท (…ตัวอักษร...บาทถ้วน) ถึงก าหนดจ่ายภายใน  
๓๐ วัน เมื่อผู้เบิกเงินกองทุนให้ความเห็นชอบใน รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ พร้อมทั้งรายงานการเงิน 
ตามท่ีผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้รายงานการด าเนินโครงการตามแผนงานตลอดระยะเวลา … เดือน เสนอต่อ
ผู้เบิกเงินกองทุนแล้ว 
 
 งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ...วงเงิน… บาท (…ตัวอักษร...บาทถ้วน) ถึงก าหนดจ่ายภายใน  
๓๐ วัน เมื่อผู้เบิกเงินกองทุนให้ความเห็นชอบใน รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ พร้อมทั้งรายงานการเงิน 
ตามท่ีผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้รายงานการด าเนินโครงการตามแผนงานตลอดระยะเวลา … เดือน เสนอต่อ
ผู้เบิกเงินกองทุนแล้ว  
 
 งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ...วงเงิน… บาท (…ตัวอักษร...บาทถ้วน) ถึงก าหนด
จ่ายภายใน ๓๐ วัน เมื่อผู้เบิกเงินกองทุนให้ความเห็นชอบใน รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ พร้อมทั้ง
รายงานการเงิน ตามท่ีผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้รายงานการด าเนินโครงการตามแผนงานตลอดระยะเวลา … 
เดือน เสนอต่อผู้เบิกเงินกองทุนแล้ว  
 

หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่จัดท ารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้เบิกเงินกองทุนภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หรือหากรายงานดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้ได้รับจัดสรรไม่ด าเนินการแก้ไขตามค าบอกกล่าว
ของผู้เบิกเงินกองทุนภายในระยะเวลาที่ผู้เบิกเงินกองทุนก าหนด โดยไม่ยื่นเรื่องเพ่ือชี้แจงต่อผู้เบิกเงินกองทุน
ด้วยเหตุผลอันสมควร ผู้เบิกเงินกองทุนสงวนสิทธิในการออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่สามารถให้ทุน
สนับสนุนใน โครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นั้น ระงับหรือยกเว้นมิให้การสนับสนุนผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนต่อไป 
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ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน 
 
 

 
ชื่อบัญชีโครงการ “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ...” 
 
เลขที่                                          
 
ธนาคาร          กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   สาขา                                                  
   
ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย  ๑.                                               
 ๒.                                                  
 ๓.                                        
 ๔.                                        
 
หมายเหต ุ การมอบอ านาจในการสั่งจ่ายเงินปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๕ 
 
  
 
 
 
 

                        ลงชื่อ ................................................... ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
(......................................) 

.....ต าแหน่ง.... 
วันที่     / ................................ / ๒๕๕๙ 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๖   ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
 หน้า ๑/๑ 
 

แนวทางการปฏิบัติทางการเงินและการบัญชี/การจัดซื้อและจัดจ้าง 
 
 

 
๑.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ชื่อบัญชี 

“กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ...” และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ผู้เบิก
เงินทราบ เพ่ือผู้เบิกเงินกองทุนจะได้โอนเงินจัดสรรเข้าบัญชีให้ต่อไป 

 
๒. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๕ ต้อง

ยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับผู้เบิกเงินกองทุนทุกครั้ง ที่ต้องการขอเบิกเงินแต่ละงวดของแผนการใช้เงิน 
 
๓.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน  หรือก่อหนี้ผูกพันตามแผนการ

ด าเนินโครงการภายในวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับกิจกรรมใดให้
ใช้ส าหรับกิจกรรมนั้น ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะโอนหรือน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนโดยที่ผู้เบิก
เงินกองทุนยังมิได้ให้ความเห็นชอบก่อนนั้นมิได้  

 
๔. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องสั่งจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน โดยผู้มีอ านาจสั่งจ่ายตามรายชื่อที่

ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๔ เท่านั้น 
 
๕. วิธีการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบของหน่วยงานของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ส าหรับการบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชี
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่กระทรวงการคลังก าหนด (เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยัน
หมายเลข ๘) 

 
๖.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องเสนอส าเนาสมุดบัญชี ซึ่งแสดงรายการการฝากและถอนเงินเป็นส่วน

หนึ่งของรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  
 
๗.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องให้ความร่วมมือกับผู้เบิกเงินกองทุนในการตรวจสอบบัญชีของโครงการ

เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือตามท่ีผู้เบิกเงินกองทุนเห็นสมควร 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๗           ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
     หน้า ๑/๑ 
 

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
 
 ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๔ โดยประเด็นหลักในการรายงาน ประกอบด้วย 
 
 

 
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่................................................... ถึงวันที่............................................... 
 

๑. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๒. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
 - รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในงวดนั้น 
 - ผลของการด าเนินกิจกรรม เปรียบเทียบกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ 
๓. ปัญหาระหว่างการด าเนินงาน 
 - ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - การแก้ไขปัญหา 
๔. สรุปรายงานการเงิน 
 (โดยส าเนาจากรายงานการเงินชุดที่รายงานต่อฝ่ายกองทุนฯ ใช้เฉพาะเดือนสิ้นสุดของงวดที่ได้

รายงานความก้าวหน้าครั้งนั้น) 
 - ตามแบบ ๔.๑ 
 - ตามแบบ ๔.๒ 
 - ส าเนาสมุดบัญชีแสดงรายการการฝากและถอนเงินที่ได้รับจัดสรร 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๘   ๐๘-๐๒-๕๙-xxx  
     หน้า ๑/๓ 
 

ระบบบัญชีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
 
 

 
 ๑. ให้หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน บันทึกรายการในทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุนตาม
แบบท่ี ๔.๑ และรายงานรับจ่ายเงินกองทุนประจ าเดือน/โครงการ ตามแบบท่ี ๔.๒ และส่งให้ผู้เบิกเงินกองทุน
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและการท ารายงานเสนอ สนพ. 
 
 ๒. ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส าเนารายงานแบบที่ ๔.๑ และแบบที่ ๔.๒ ตามข้อ ๑ เฉพาะเดือน     
ที่มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งส าเนาสมุดบัญชีแสดงรายการการฝากและถอนเงิน  ที่
ได้รับจัดสรร เป็นเอกสารแนบของการรายงานก้าวหน้าครั้งนั้น ด้วย 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๘  ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
     หน้า ๒/๓ 

แบบท่ี ๔.๑ 
หน่วยงาน…………………………………. 

ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 แผนอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานคน้คว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและสง่เสริม โครงการสนับสนนุการศึกษา วิจัย พฒันาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

โครงการ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 วงเงินที่ได้รับอนุมัติ   …………………………………….  บาท                             เลขที่บัญชีเงินฝาก ……………………………………….. 
 ระยะเวลา…………………………………..ปี       เร่ิมตั้งแต่ ……………………...สิ้นสุด ……………………………. 
 มติ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่………….….วันที่………….…………………. 
                   
 
 

วัน ท่ี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
เดือน เอกสาร  เงินรับจาก ดอกเบี้ยรับ …….. ……… รวม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่า…. ค่า…. ส่งคืน รวม เงินสด  เงินฝาก  รวม  

ปี   กองทุนฯ    รับ  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   ต้น ดอกเบี้ย จ่าย   ธนาคาร    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวมเดือนน้ี                   
รวมแต่เริ่มโครงการ                   
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๘           ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
     หน้า ๓/๓ 
 

   
แบบ ๔.๒ 

หน่วยงาน…………………………….. 

รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
แผนอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานคน้คว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและสง่เสริม   

โครงการสนบัสนนุการศึกษา วจิัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษพ์ลงังาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

โครงการ............................................................................................................................................................................ 

ประจ าเดือน…………….. พ.ศ. ………… 

 

  
       เดือนนี้   รวมแต่ต้นโครงการ  

เงินคงเหลือยกมา (เงินฝากธนาคารเลขที่ …………………)       
บวก  รับเงินกองทุน       
          ดอกเบี้ยรับ       

รวมรับ       
หัก  รายจ่าย       
        ……………………..       
        ……………………..       
         …………….……….       
       คืนเงินเหลือจ่าย - เงินต้น       
                                     - ดอกเบี้ย       

รวมจ่าย       
เงินคงเหลือยกไป (เงินฝากธนาคารเลขที่ ………………..)       
        

    ที่……………………….ลงวันที…่………………….. 
   เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
                       ขอส่งรายงานการรับจ่ายเงินกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประจ าเดือน.................   

โครงการ.......................................... มาเพื่อโปรดทราบ 
   

    
 

 ลงชื่อ……………………………  

 
             (หัวหน้าหน่วยงาน) 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข ๕         ๐๘-๐๒-๕๙-xxx 
     หน้า ๑/๑ 
 
 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ 
 
 
ประกอบด้วย 
 

๑) หนังสือมอบอ านาจในการสั่งจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน (ถ้ามี) 
๒) หนังสือมอบอ านาจในการยื่นหนังสือขอเบิกเงินและ/หรือให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ  
 ผู้เบิกเงินกองทุน (ถ้ามี) 

 
 


