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ค าน า 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ค าแนะน ากับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและมีกิจกรรม  
ทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งค้าหาก าไร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
ที่สนใจในการขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ทราบถึงแนวทาง
และหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ องค์ประกอบ และขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อเสนอ
โครงการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ 
 
 

ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เลขที่ 121/1-2 ถนนเพชรบุรี  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
 
โทรศัพท์ 0 2612 1555 ต่อ 360 และ 395   
โทรสาร 0 2612 1374 

 
 
 

 

 

 
ส านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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หมวดที่ 1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 
1.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ตามมาตรา 24) 
 

 

“กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใต้การก ากับของ 
กระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นภายใต้ “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. 2535” ซึ่งเกิดจากความต้องการใช้พลังงานเพ่ือตอบสนองการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูง อันเป็นภาระแก่ประเทศในการ
ลงทุนเพ่ือจัดหาพลังงานทั้งในและนอกประเทศไว้ใช้ตามความต้องการที่เพ่ิมขึ้น รัฐบาล  
ในขณะนั้นภายใต้การบริหารประเทศโดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้
ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
3 เมษายน 2535 เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดวินัยในการอนุรักษ์พลังงาน และให้มีการ
ด าเนินการลงทุนในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร โดยใช้มาตรการบังคับควบคู่
ไปกับการจูงใจ กล่าวคือได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประสงค์ ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน แต่มีบทลงโทษส าหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่จะออกตาม พ.ร.บ.ฯ บทบาทของภาครัฐบาลก็คือการสร้างและใช้กลไกของ
รัฐในการให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการประหยัดพลังงานของผู้ใช้พลังงาน  

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

 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให้เงินกองทุน 
มีไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการ
อนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

(2)  เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนแก่เอกชนส าหรับการลงทุนและด าเนินงาน
ในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 

(3)  เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา หรือองค์กร
เอกชนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก)  โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน 
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(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 การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (ตามมาตรา 25 และ 26) 

ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 ก าหนดให้กองทุนเป็นเงินช่ วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกล่าว 
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หมวดที่ 2 การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 

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

“เจ้าของโครงการ” จะต้องศึกษาและเข้าใจข้อความที่ปรากฏใน “ภาคผนวก 1 แบบค าขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนและภาคผนวก 3 สรุปสาระส าคัญโครงการ” โดยตลอด และจัดท าข้อเสนอโครงการโดยมี
เนื้อหาตามหัวข้อที่ก าหนดไว้แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนให้สมบูรณ์ที่สุด และแสดงถึงความพร้อมที่จะ
ด าเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ด้วย ซ่ึงน ามาสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

2.1 การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ระยะเวลาโครงการ หัวข้อวิจัย หน่วยงาน  
การบริหารโครงการ งบประมาณ สรุปโครงการโดยย่อ ประโยชน์ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ความเป็นไปได้ในการน าผลการด าเนินงานไปใช้ ไม่เกิน 4 หน้า ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก 1 แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

2.2 การจัดท ารายละเอียดข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย บทน า วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม 
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น ความจ าเป็นในการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ความ
เหมาะสมในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา ขอบเขตของการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน ขั้นตอนงานต่างๆ 
ของโครงการ อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในโครงการ ประสบการณ์ที่ผ่านมา หลักฐานอ้างอิง 
ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน การรายงานความก้าวหน้า การติดตามและประเมินผล รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ ความเป็นไปได้ในการน าผลการด าเนินงานไปใช้ องค์กรและการ
บริหาร ประวัติและประสบการณ์ของผู้ด าเนินงานในโครงการเอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวก 1 แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

2.3 การจัดท าสรุปสาระส าคัญโครงการ ประกอบด้วย หัวข้อวิจัย ประเด็นวิจัย ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ 
เหตุผลและความจ าเป็น วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ 
ระยะเวลา จ านวนไม่เกิน 3 หน้าต่อโครงการ และ เอกสารน าเสนอ (Power point) จ านวน 1 แผ่นต่อ
โครงการ ดังรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 2 สรุปสาระส าคัญโครงการ 
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หมวดที่ 3 แนวทางและหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุน 
 

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี อ้างอิงตามที่ส านัก
งบประมาณก าหนด 

 
3.1 หลักเกณฑ์ที่จะให้การสนับสนุน 

เป็นค่าใช้จ่ายในรูปของเงินช่วยเหลือให้เปล่า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของ "เจ้าของโครงการ" ในการบริหาร
และด าเนินโครงการวิจัย ที่ได้รับจัดสรรทุน 

 
3.2 ประเภทค่าใช้จ่ายและหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน 

กองทุนฯ โดย สนพ. จะให้การสนับสนุนในรูปของเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ปีงบประมาณ 2561 ตามหมวดค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 

(1) ค่าบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
(2) ค่าใช้สอย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น 
(3) ค่าวัสดุ เช่น วัสดุส านักงาน วสัดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
(4) ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาท าของ ค่าซื้อเครื่องจักร เป็นต้น 
(5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์) 

หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่ให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย  
 
3.3 อัตราค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย มีเกณฑ์ในการสนับสนุนดังนี้ 

(1) ค่าบุคลากร ได้แก่ ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
 

รายการ อัตรา 

ค่าจ้าง พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยเป็นไปตามเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และ
แนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าจ้างที่ปรึกษา 
(สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา) 

ค่าตอบแทน พิจารณาให้ตามที่เสนอขอโดยเป็นไปตามเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และ
แนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดค่าจ้างที่ปรึกษา 
(สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา) โดยค่าตอบแทนคูณระยะเวลาด าเนิน
โครงการไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลาท างานปกติ และไม่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งไม่รวมค่าครุภัณฑ์ 
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(2) ค่าใช้สอย 
 

รายการ อัตรา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ใช้อัตราไม่เกิน 240 บาทต่อวัน 
ค่าเช่าที่พัก เบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อวันต่อคน 
ค่ายานพาหนะ เบิกได้ตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
- ค่ารถโดยสาร (รถตู้) รวมค่าน้ ามันแล้ว ไม่เกินอัตรา 2,500 บาท

ต่อวันต่อคัน 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเที่ยวต่อคน 
หมายเหตุ ระบุเหตุผลความจ าเป็นและแผนการเดินทางที่ชัดเจน 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา/ ฝึกอบรม ตามระเบียบส านักงบประมาณ 
หมายเหตุ ระบุจ านวนครั้งและจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม  

ให้ชัดเจน 

ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล  
(ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ให้สัมภาษณ์) 

- ไม่เกินคนละ 100 บาท  
- กรณีข้อมูลมีระดับความยากสูง ไม่เกินคนละ 300 บาท 

ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม ไม่สนับสนุนค่าวิทยากรเนื่องจากนักวิจัยเป็นผู้ เชี่ยวชาญใน
โครงการ สามารถที่จะเป็นวิทยากรบรรยายได้ 

 
(3) ค่าวัสดุ 

 

รายการ อัตรา 

ค่าวัสดุส านักงาน และ  

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 

สนับสนุนค่าวัสดุส านักงาน และ  

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน  

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ไม่สนับสนุนค่าเครื่องแก้ว และอุปกรณ์ในห้องทดลอง  
 

(4) ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
 

รายการ อัตรา 

ค่าจ้างเหมาท าของและ 

ค่าซื้อเครื่องจักร 

- สนับสนุนไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
โครงการ 

หมายเหตุ กรณีท่ีค่าใช้จ่ายในการซื้อครุภัณฑ์เกินกว่าร้อยละ 20 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท างานฯ ที่จะพิจารณา 
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(5) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

เป็นค่าใช้จ่ายภายในโครงการ ซึ่งไม่สามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ได้ โดยต้องระบุ
รายละเอียดค่าใช้อ่ืนๆ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะท างานฯ ที่จะพิจารณา เช่น ค่าสาธารณูปโภค 

 

รายการ อัตรา 

ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ และ
ค่าไปรษณีย ์

สนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน  
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หมวดที่ 4 การยื่นข้อเสนอโครงการ 
 

4.1 เอกสารในการยื่นข้อเสนอ 

(1) หนังสือน าส่ง  

“ผู้มีความประสงค์ยื่นข้อเสนอ” จะต้องจัดท าหนังสือน าส่งถึงและยื่นข้อเสนอตามที่ปรากฏใน 
ตารางที่ 1 และหนังสือจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจในการลงนามของหน่วยงานนั้น หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายโดยลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจในการลงนาม ในการท าข้อตกลงหรือสัญญาผูกพัน ทั้งนี้
หนังสือน าส่งควรมีเนื้อความไม่เกิน 1 หน้า (ไม่ต้องเข้าเล่ม)  

 (2)  แบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 1 ประกอบด้วย 
  2.1) บทสรุปผู้บริหาร 
  2.2) แบบค าขอ 
  2.3) รายละเอียดข้อเสนอโครงการ (ภาษาไทย) 
  โดยแบบค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเป็นเอกสารต้นฉบับ จ านวน 1 ชุด และส าเนา 
จ านวน 10 ชุด พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปของ Microsoft word และ PDF จ านวน 1 ส าเนา 

 (3)  สรุปสาระส าคัญโครงการ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก 2 ประกอบด้วย 
  3.1) สรุปสาระส าคัญโครงการ 
  3.2) เอกสารน าเสนอโครงการ 
  โดยสรุปสาระส าคัญโครงการเป็นเอกสารต้นฉบับ จ านวน 1 ชุด และส าเนา จ านวน 10 ชุด 
พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปของ Microsoft word และ PDF และเอกสารน าเสนอโครงการเป็นไฟล์ Microsoft 
Power Point  จ านวน 1 ส าเนา 
 

4.2 สถานที่ย่ืนข้อเสนอ 

(1) ก ำหนดวันที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยถือวัน
ประทับตราลงรับในระบบสารบรรณ ของแม่ข่ายเป็นส าคัญ 
 

(2) ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงกำร สำมำรถยื่นข้อเสนอโครงกำรด้วยตนเอง หรือส่งทำงไปรษณีย์ 
กับแม่ข่ำยงำนวิจัยที่ สนพ. มอบให้ดูแลหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ ในกำรรับข้อเสนอโครงกำร โดยมี
รำยชื่อแม่ข่ำยและสถำนที่ยื่นข้อเสนอโครงกำร ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 1  
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ตารางที่ 1 : รายละเอียดพื้นที่รับผิดชอบและสถานที่ติดต่อของแม่ข่าย  
 

แม่ข่าย พื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย หน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ยกเว้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถ.พญาไท 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2218 2880 ต่อ 423 (จิตติมา) หรือ 0 2218 8089 (สุภวัฒน์) 
E-mail : leejittima@gmail.com , supawat.v@chula.ac.th 

2. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ 1.เชียงราย 2.เชียงใหม่ 
3.น่าน 4.พะเยา 5.แพร่ 6.แม่ฮ่องสอน 7.ล าปาง 8.ล าพนู 9.อุตรดิตถ์  
10.ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย 13.เพชรบูรณ์ 14.พิจิตร 15.ก าแพงเพชร 
16.นครสวรรค์ 17.อุทัยธาน ี

ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239  
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 0 5394 2007 (สิริชัย) , 0 5394 4146 (อนุชา)  
โทรสาร : 0 5390 3760 
E-mail : sirichai@eng.cmu.ac.th , anucha@eng.cmu.ac.th 

3. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานตา่งๆ ในพืน้ที่ภาคกลาง  
9 จังหวัด ได้แก่ 1.ชัยนาท 2.สิงห์บุรี 3.นนทบุรี 4.พระนครศรีอยุธยา  
5.อ่างทอง 6.ปทุมธานี 7.นครนายก 8.ลพบุรี 9.นครปฐม 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : 0 2797 0999 ต่อ 1209 หรือ 06 4236 2907 (เพ็ญจิตร) 
โทรสาร : 0 2561 4621 E-mail : kubiodiesel@gmail.com 

4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหน่วยงานตา่งๆ ในพื้นที่
ภาคตะวันตก 9 จังหวัด ได้แก่ 1.สุพรรณบุรี 2.สมุทรปราการ  
3.สมุทรสงคราม 4.สมุทรสาคร 5.ประจวบคีรีขันธ์ 6.เพชรบุรี 7.ราชบุรี  
8.กาญจนบุรี 9.สระบุรี  

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ : 08 6364 5499 (สุภชิตา), 09 8998 4149 (ดวงกมล) 
โทรสาร : 0 2872 6978 E-mail : supachita.k@gmail.com 

5. มหาวทิยาลยัขอนแกน่ หน่วยงานตา่งๆ ในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 16 จังหวัด ได้แก ่
1.กาฬสินธุ์ 2.ขอนแก่น 3.นครพนม 4.บึงกาฬ 5.มหาสารคาม 6.มุกดาหาร 
7.ยโสธร 8.ร้อยเอ็ด 9.เลย 10.สกลนคร 11.ศรีสะเกษ 12.หนองคาย  
13.หนองบัวล าภู 14.อุดรธานี 15.อุบลราชธานี 16. อ านาจเจริญ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 0 4320 2845 ต่อ 159, 08 0461 4416  
โทรสาร : 0 4320 2849 
E-mail : clusterbiofuel.kku@gmail.com 
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แม่ข่าย พื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ติดต่อ 
6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 11 จังหวัด ได้แก่ 1.นครราชสีมา 2.บุรีรัมย์ 3.สุรินทร์ 4.จันทบุรี 
5.ฉะเชิงเทรา 6.ชลบุรี 7.ตราด 8.ปราจีนบุรี 9.ระยอง 10.สระแก้ว  
11.ชัยภูมิ 

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่  111 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ : 0 4422 5007 (วิทวัส)  
โทรสาร : 0 4422 5046 
Email : sutbiomass@gmail.com , arjharh@g.sut.ac.th 

7. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ 1.กระบี่ 2.ชุมพร 3.ตรัง 
4.นครศรีธรรมราช 5.นราธิวาส 6.ปัตตานี 7.พังงา 8.พัทลุง 9.ภูเก็ต  
10.ระนอง 11.สตูล 12.สงขลา 13.สุราษฎร์ธานี 14.ยะลา 

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11  
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ 0 7428 2263, 08 1542 6933 (สาวิณี)   
โทรสาร 0 7428 2260  
E-mail: sawinee.t@gmail.com 
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หมวดที่ 5 การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
 
5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณา ระดับที่ 1 

5.1.1 แม่ข่ายพื้นท่ีพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้น ดังนี้ 

(1) คุณสมบัติเจ้าของโครงการ ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน ประกาศส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงานเรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 ข้อ 2  

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

 (3) ความพร้อมของข้อเสนอ ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจ ตามประเด็นพิจารณา ข้อ 5.1.2  

 (4) เอกสารในการยื่นข้อเสนอ  ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน หมวด 4 

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

 5.1.2 แนวทางการพิจารณางาน/โครงการ/กิจกรรม 
  (1) ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับงานที่กองทุนฯ/หน่วยงานอื่น เคยด าเนินการมาแล้ว 
 (2)  ต้องไม่เป็นงานวิจัยในเรื่องที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว 
 (3) ต้องเก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่องอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน 
 (4)  สามารถน าไปขยายผลหรือต่อยอดได้ 
 (5)  กรณีโครงการต่อเนื่อง ต้องรอผลการศึกษาจากโครงการเดิมให้แล้วเสร็จก่อน 
 

5.2 หลักเกณฑ์การพิจารณา ระดับที่ 2 

สนพ. จะจัดท าผลสรุปการพิจารณาข้อเสนอตามข้อ 5.1 เสนอคณะท างานพิจารณาและก ากับติดตาม
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 
เพ่ือพิจารณาตัดสินคัดเลือกข้อเสนอที่จะได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ โดยระดับคุณภาพข้อเสนอเป็นที่ยอมรับ
จากเสียงส่วนใหญ่ของคณะท างานฯ จะใช้เกณฑ์ 5 Criteria ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลโครงการภายใต้
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลโครงการของกองทุนฯ โดยมี
รายละเอียดของเกณฑ์ดังนี้ 
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เกณฑ์ 5 Criteria เกณฑ์ย่อย 
1 . เ ก ณ ฑ์ ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง 
(Relevance) 

(1) พิจารณาเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน 
EEP 2015/ AEDP 2015/ นโยบายด้านพลังงานอื่นๆ 

(2) ระบุปัญหา/ความต้องการที่น ามาสู่การวิจัยและระบุผู้ ใช้
ประโยชน์ 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) (1) เปรียบเทียบโอกาสของประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากผลงานและ
งบประมาณท่ีใช้ 

(2) เปรียบเทียบโอกาสส าเร็จของโครงการกับทรัพยากรที่ใช้ 
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) (1) เปรียบเทียบประโยชน์ของผลงานที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายของ

โครงการ 
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (1) การระบุผลประโยชน์หรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะยาว 
5. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) (1) การระบุกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ วิธีการใช้ประโยชน์ วิธีการดูแล

รักษา วิธีการขยายผลหรือการเผยแพร่ผลงาน 
 ด้านนโยบาย ต้องมีผู้น าไปใช้ประโยชน์ 
 งานวิจัยที่เป็น basic research ต้องต่อยอดจากงานวิจัยเดิม 
 งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ต้องมีการวิจัยร่วมมือกับผู้ผลิต 

และ/หรือมีการน าไปใช้ได้จริง 
(2) ระบุการเชื่อมโยงกับนโยบายหรือมาตรการที่สนับสนุนให้มีการ

ใช้ประโยชน์จากผลงานของโครงการ 
หมายเหตุ: สนพ. จะเป็นผู้ก าหนดน้ าหนักและการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ และมีสิทธิปรับเปลี่ยนน้ าหนัก
และเกณฑ์ย่อยให้มีความเหมาะสมกับลักษณะข้อเสนอโครงการทั้งหมด 
 

5.2.1 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 าหรับใช้ในโครงการปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวี ยนเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินมาตรการ Feed-in Tariff  

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

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้างต้น จัดท าเป็นแนวทางในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ซึ่งอาจมีการ เปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมได้ตามที่ สนพ. และหรือคณะอนุกรรมการกองทุนฯ และหรือคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นสมควร  
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หมวดที่ 6 การท าหนังสือยืนยันรับเงินสนับสนุน 
 
6.1 แจ้งผลการพิจารณา 

สนพ. จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการให้แม่ข่ายทราบ  ซึ่งจากนี้จะเรียกว่า 
“ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” เพ่ือจะได้ประสานกับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับจัดสรรทุน ซึ่ง
จากนี้จะเรียกว่า “เจ้าของโครงการ” 
 
6.2 การท าหนังสือยืนยัน/สัญญาการรับเงินสนับสนุน 

(1) “เจ้าของโครงการ” ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามที่คณะท างานให้
ความเห็นไว้ให้เรียบร้อยและส่งให้แม่ข่ายภายในเวลาที่แม่ข่ายก าหนด  

(2) สนพ. จะท าหนังสือยืนยันการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนกับแม่ข่าย ภายหลังจากที่การ
ด าเนินการตามข้อ (1) เรียบร้อยแล้วทุกโครงการ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาให้แม่ข่ายทราบ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว สนพ. ขอสงวนสิทธิ์งดให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยโครงการนั้น และจากนี้จะเรียกแม่ข่ายว่า “ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” 

(3) หาก “เจ้าของโครงการ”จ าเป็นต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง ก็ต้องท าสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างภายใน 120 วัน 
นับแต่วันที่ท าหนังสือยืนยัน (สัญญา) การรับทุนกับ“ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน” 

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

6.3 หนังสือยืนยัน/สัญญาการรับเงินสนับสนุน 

สนพ. เป็นผู้จัดท าแบบหนังสือยืนยันการรับเงินสนับสนุน ดังปรากฏใน “ภาคผนวก 3” 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  

 คณะท างานไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรทุนฯ ท าสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างมีระยะเวลา
เกินกรอบระยะเวลาของโครงการนั้นก่อนได้รับอนุมัติจากคณะท างาน  

(3) ระยะเวลาด าเนินการ ถ้าจ าเป็นต้องมากกว่า 12 เดือน เจ้าของโครงการต้องระบุเหตุผลความ
จ าเป็นให้ชัดเจน และถ้าระยะเวลาด าเนินการ มากกว่า 24 เดือน ต้องผ่านการประเมินผลงานเป็น
รายปี หากไม่ผ่านและต้องจบโครงการนั้น ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องปิดบัญชีเงินฝาก
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 าเนินงานไปจากรายละเอียดโครงการที่
คณะกรรมการกองทุนได้อนุมัติไว้แล้ว ตามข้อ 24 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ก าหนดแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

(1) กรณีผู้ได้รับการสนับสนุนพบเหตุที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาด าเนินงานหรือ
จ านวนเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้ผู้
ได้รับการสนับสนุนแจ้งส านักงานบริหารกองทุนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบเหตุ พร้อมทั้ง
ต้องท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานบริหารกองทุนไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการ ยกเว้น ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเป็นกรณีพิเศษ 
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(2) กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต และระยะเวลา โดยเพ่ิม
วงเงินต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

(3)  กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต และระยะเวลา  แต่ไม่เพ่ิม
วงเงินต้องได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

(4)  กรณีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากข้อ (2) และข้อ (3) ต้องได้รับอนุมัติจากเลขานุการ
คณะกรรมการก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 
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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 ........................เดือน นับตั้งแต่ลงนามในหนังสือยืนยัน 

3. ตามประกาศหัวข้อวิจัย (เลือกเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น) 

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

4. หน่วยงาน 

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

5. การบริหารโครงการ 

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

6. งบประมาณ 

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

 ค่าจ้าง/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 โครงการดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้ ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 

9. ความเป็นไปได้ในการน าผลการด าเนินงานไปใช ้

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......................................................... ............... 
1.6 ประเภทของหน่วยงาน 

 หน่วยราชการ                                   รัฐวิสาหกิจ 
 สถาบันการศึกษา                               องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าก าไร 
 อ่ืน ๆ ระบุ ..................................................................................................  

1.7 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. .................................... 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

2.1 ชื่อโครงการ................................................................................................. ........................................ 
2.2 ระยะเวลาด าเนินงาน......................................................................................................... .................. 
2.3 ลักษณะของโครงการโดยย่อ....................................................................................................... ......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อประสานงานโครงการ 

3.1 ผู้ติดต่อประสานงาน............................................................................................................... ............. 
3.2 เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................ ...................... 
3.3 เบอร์โทรสาร............................................................................................................................. .......... 
3.4 e-mail……………..……………………………………………………………………….………………………………........... 
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แบบค าขอหน้า 2 

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 2560-2564 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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แบบค าขอหน้า 3 

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. รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 

 
โครงการ (ชื่อโครงการ) 

 
 บทน า 

สรุปเกี่ยวกับความคิดริเริ่มของโครงการ ทบทวนวรรณกรรม (Literature review) พร้อมทั้งระบุ 
ความสอดคล้องของงานวิจัยที่จะด าเนินการนี้ รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเป็นที่มาของโครงการ 
คุณสมบัติของ “เจ้าของโครงการ” เหมาะสมที่จะด าเนินงานนี้ และแสดงแผนการด าเนินงานพอสังเขป ความ
พร้อมที่จะด าเนินการได้ทันท ี
 
 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 าเนินการเพื่อแก้ปัญหา 

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 าเร็จของงาน     
ในอดีตที่มปีัญหาคล้ายกับข้อเสนอโครงการใหม่ 
 
 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        

 ติดตามและประเมินผล        
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 การติดตามและรายงานความก้าวหน้า 

จะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงานในการรายงานความก้าวหน้า  ติดตามผลและ
ประเมินผลของโครงการในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

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

ต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะของผลงานที่ได้จากโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จสิ้นโครงการ เนื่องจากจะได้เป็นการป้องกันการเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ด าเนินงานและ ผู้พิจารณา 
 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา........เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น...............บาท 
โดยแบ่งได้ ดังนี้ (จ าแนกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแต่ละประเภทให้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องแจก
แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่อปริมาตรหรือต่อหน่วยด้วย) 
 
ตารางแสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ 

รายการ ปริมาณ อัตรา งบประมาณรวม 
 ค่าจ้าง/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 ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  

รวม    
งวดที่…… ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  

รวม    
งวดสุดท้าย ค่าจ้าง/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. เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ 

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 
 

สรุปสาระส าคัญโครงการ 
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สรุปสาระส าคัญโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา 
เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเด็น สาระส าคัญโครงการ 
1. หัวข้อวิจัย ระบุ 1 หัวข้อวิจัย เท่านั้น 
2. ประเด็นวิจัย   

 
3. ชื่อหน่วยงาน  

 
4. ชื่อโครงการ  

 
5. เหตุผลและความจ าเป็น  

 
6. วัตถุประสงค์  

 
7. ขอบเขตการด าเนินงาน  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 
9. งบประมาณรวม ขอสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ......................... บาท 

- ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ......................... บาท 
- ค่าใช้สอย  .........................  บาท 
- ค่าวัสดุ  ........................... บาท 
- ค่าครุภัณฑ์                  ........................... บาท 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ........................... บาท 

10. ระยะเวลา .................................เดือน 
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ภาคผนวก 3 
 

แบบหนังสอืยืนยันการรับเงินสนับสนนุ 
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หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน/แผนพลังงานทดแทน  
(กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม) 

 
 ที่ สนอ. 07-02-61-xxx 

 
 
 

โครงการ (ชื่อโครงการ) 
 

โดย 
 
 
 

(หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน) 
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หนังสือยืนยันการขอรับทุนสนับสนุน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือแผนพลังงานทดแทน  
กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม  

 
ที ่สนอ. 07-02-61-xxx 

 
 

 ข้อ 1. ผู้เบิกเงินกองทุน หมายถึง ………………………………………………………………….. 
 

 ข้อ 2. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน หมายถึง …………………………………………………….. 
  

 ข้อ 3. ผู้เบิกเงินกองทุนตกลงให้และผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนตกลงรับทุนสนับสนุนเพื่อน าไปใช้จ่าย      
ในการด าเนิน โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานทดแทน 
ปีงบประมาณ 2561 (แม่ข่ายงานวิจัย) ดังรายละเอียดโครงการที่ปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยัน
หมายเลข 1 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 73) เมื่อวันที่ 
6 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม โครงการสนับสนุน
การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 ให้ มหาวิทยาลัย........................... เป็นเงิน
จ านวน ....................... บาท (.............................บาทถ้วน) เพื่อด าเนินโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 (แม่ข่ายงานวิจัย) โดยผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ได้มีหนังสือยืนยันที่จะ
ด าเนินการตามเงื่อนไขของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือ
ยืนยันหมายเลข 2 
 

 ข้อ 4. เอกสารอันเป็นส่วนหนึง่ของหนังสือยืนยันการขอรับทุน 
 

เอกสารแนบท้ายหนงัสือยืนยนัหมายเลข  จ านวนหน้า 
  

1. ข้อเสนอโครงการ  
2. ส าเนาหนังสือยืนยันการขอรับทนุ   
3. รายชื่อคณะท างานในโครงการ  
4. การจ่ายเงินและผู้มีอ านาจสั่งจา่ยเงิน  
5. ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ  
6. แนวทางการปฏิบัตทิางการเงินและการบัญชี/การจัดซื้อและจัดจ้าง  
7. แนวทางการการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ  
8. หลักการบัญชีหน่วยงานที่ได้รบัจัดสรรเงินกองทุน  
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 ข้อ 5. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินโครงการตาม ข้อ 3 โดยมีก าหนดเวลาสิ้นสุดโครงการฯ ภายใน
ระยะเวลา ............... เดือน นับตั้งแต่วันที่     /....................../ 2561 
 

  หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ยื่นเร่ืองเพื่อชี้แจงต่อผู้
เบิกเงินกองทุนด้วยเหตุผลอันสมควร ผู้เบิกเงินกองทุนสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม ข้อ 13 และจะออกหนังสือแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานทีส่ามารถให้ทุนสนบัสนนุในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นั้น ระงับหรือยกเว้นมิให้
การสนับสนุนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต่อไป 
 

 ข้อ 6. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินงวดแรก หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนมิได้ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินโครงการตาม ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส่งเงินคืนผู้เบิกเงินกองทุน หรือหากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน
ประสงค์จะเก็บไว้ใช้ต่อไป ต้องยื่นเสนอขอยกเว้นการน าส่งเงินดังกล่าวต่อผู้เบิกเงินกองทุน เพื่อพิจารณาตามที่ผู้เบิก
เงินกองทุนจะเห็นสมควร 
 

 ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงรายการ ระยะเวลาการด าเนินการไปจากรายละเอียดโครงการตาม ข้อ 3 ผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุนจะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อผู้เบิกเงินกองทุน ภายใน 15 วัน นับแต่  
เหตุนั้นเกิดขึ้น เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมพิจารณา แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนแผนของโครงการตามที่
สมควรก่อนผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะด าเนินงานต่อไป 
 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยัน
หมายเลข 3 ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องยื่นเร่ืองต่อผู้เบิกเงินกองทุนอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง ตัว
บุคคลดังกล่าว ซึ่งผู้เบิกเงินกองทุนมีสิทธิในการขอประวัติของบุคคลที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเสนอมานั้น  เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลดังกล่าว  
 

  ทั้งนี้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อวงเงนิที่ได้รับอนุมัติแล้วและไม่ท าให้ผล    ที่
คาดว่าจะได้รับจากโครงการลดลง 
 

 ข้อ 8. ผู้ เบิกเงินกองทุนจะจ่ายเงินให้กับผู้ ได้รับจัดสรรเงินกองทุนตามก าหนดเวล าและเงื่อนไข            
ในเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข  4 โดยผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องควบคุมการใช้เงินทุน              
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 6 
ตลอดจนเตรียมเอกสารหลักฐานและทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนไว้ เพื่อให้ผู้เบิกเงินกองทุน
ตรวจสอบได้หรือตามที่ผู้เบิกเงินกองทุนเห็นสมควร 
 

 ข้อ 9. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องรายงานผลการด าเนินโครงการและรายงานการเงินต่อผู้เบิก
เงินกองทุน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4 โดยมีแนวทางการรายงาน
ตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 7 และ 8 ตามล าดับ 
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 ข้อ 10. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยนิยอมให้ผู้เบิกเงินกองทุนหรือบุคคลที่ผู้เบิกเงินกองทุน มอบหมายเข้าไป
ในสถานที่ท าการของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน หรือสถานที่ที่ผูไ้ด้รับจัดสรรเงินกองทนุ ด าเนินการอยู่ เพื่อประโยชน์
ในการติดตามและประเมินผลโครงการของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
 

 ข้อ 11. ผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ด าเนินงานวิจัยเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากโครงการนี้ โดยผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ด าเนินงานวิจัยจะตกลงกันเรื่องการแบ่งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาเหล่านั้นในภายหลัง 
  ผู้ด าเนินงานวิจัย หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับทุนช่วงจากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนภายใต้
โครงการเพื่อด าเนินงานวิจัย หรือ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (หากร่วมกันด าเนิน
งานวิจัย) 
 

 ข้อ 12. ทรัพย์สินใดๆ ที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจัดซื้อตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการตาม ข้อ 3. โดยใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานของผู้ได้รับ
จัดสรรเงินกองทุน 
 

 ข้อ 13. การระงับงานชั่วคราวและการระงับการให้การสนบัสนุน 
 

  13.1 ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เบิกเงินกองทุนระงับงานชั่วคราว หรือระงับการให้การ
สนับสนุนตามหนังสือยืนยันฉบับนี้ได้ หากผู้เบิกเงินกองทุนเห็นว่าผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนมิได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้นี้ โดยผู้เบิกเงินกองทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนทราบ  ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนการระงับ
งานชั่วคราวหรือการระงับการให้การสนับสนุน 
 

  13.2 เมื่อมีการระงับการให้การสนับสนุนตาม ข้อ 13.1 ผู้เบิกเงินกองทุนจะจ่ายเงินให้แก่        ผู้
ได้รับจัดสรรเงินกองทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมตามผลการด าเนินโครงการที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้ด าเนินการไว้
ตามข้อเสนอโครงการตาม ข้อ 3. และผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะต้องคืนเครื่องมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย
ที่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้จัดซื้อด้วยเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนให้แก่ ผู้เบิกเงินกองทุนทั้งหมด 
 

 ข้อ 14. การขอรับการสนับสนนุจากแหล่งทนุอื่น 
 

  ผู้เบิกเงินกองทุนขอสงวนสิทธิในการยกเลิกโครงการและเรียกเงินสนับสนุนคืนจากผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นสมควร หากผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนน าข้อเสนอโครงการที่ได้ตกลงท าตามสัญญานี้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ  โดยมิได้รับความ
ยินยอมจากผู้เบิกเงินกองทุน  
 

 ข้อ 15. หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้เสนอไว้  และขอปิด
โครงการฯ ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนยินยอมร่วมรับผิดชอบในส่วนค่าบริหารโครงการที่เกิดขึ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนของ
ปริมาณงานที่ไม่สามารถท าได้จริง เทียบกับปริมาณงานที่ได้เสนอไว้กับกองทุนฯ 
 

 ข้อ 16. เมื่อโครงการเสร็จสิ้น หรือมีการระงับการให้การสนับสนุนตามข้อ 13 ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะ
ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและส่งเงินคงเหลือพร้อมดอกผลทั้งหมดคืนผู้เบิกเงินกองทุนภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุด
โครงการหรือวันที่ผู้เบิกเงินกองทุนตกลงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมตามผลการ
ด าเนินโครงการตามข้อ 13.2 
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 ข้อ 17. ผู้ได้รบัจัดสรรเงินกองทุนยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญที่ สนพ. แต่งตั้ง ได้ร่วมรับทราบความก้าวหน้าของ
โครงการฯ เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้การด าเนินการส่งเสริมคลาดเคลื่อนไปจากแผนการด าเนินงานที่ได้เสนอไว้ 
 

 ข้อ 18. การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับโครงการในสิ่งพิมพ์ใดหรือสื่อใด ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
จะระบุข้อความว่า “ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ด้วยทุกครั้ง 
 

 ข้อ 19. หนังสือยืนยันฉบับนี้ท าข้ึนสองฉบบั ซึ่งผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นส าคัญ โดยผู้เบิกเงินกองทุนและผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 
 

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัย........................................ 
วันที่     /…………………………………./ 2561 
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 เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 1    07-02-61-xxx 
 หน้า 1/1 

สรุปข้อเสนอโครงการ 
 

 
ชื่อ  
หน่วยงาน  
แผนงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริม  

โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 
 
หลักการ         
และเหตุผล 

 
 

  

วัตถุประสงค์   

วิธีการ
ด าเนินงาน 

  

ผลที่คาด          
ว่าจะได้รับ 

  

ระยะเวลา เป็นเวลา …… เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุน 

งบประมาณ 
ประกอบด้วย 

รวมงบประมาณโครงการฯทั้งสิ้น  
1. ค่าจ้าง 
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
3. ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้ 

....................... บาท 

....................... บาท 

....................... บาท

....................... บาท 
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รายชื่อคณะท างานในโครงการ 
 
 

 
ล าดับที่ ชื่อและนามสกุล ต าแหน่งรับผิดชอบในโครงการ 

1    
2   
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

  

15   
16 
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เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4           07-02-61-xxx 
 หน้า 1/3 

การจ่ายเงิน 
                  
 

 
 จัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ มหาวิทยาลัย...........................เพ่ือน าไปใช้
จ่ายในการด าเนิน โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 
แม่ข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัย...................... เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ............ บาท (................................บาทถ้ วน) 
โดยผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ จะขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เพื่อน าไปจ่ายให้กับผู้ด าเนินงานวิจัย ตามที่
ผู้ด าเนินงานวิจัยท าสัญญาการขอรับการสนับสนุนจริง โดยการขอเบิกแต่ละครั้งจะถึงก าหนดจ่ายเมื่อผู้ได้รับ
การจัดสรรเงินกองทุน จัดท าบัญชีรายชื่อและวงเงินที่ขอเบิกพร้อมทั้งแนบส าเนาสัญญาการขอรับเงินสนับสนุน 
รายงานการด าเนินงานตามงวดงานของผู้ด าเนินงานวิจัย และเอกสารตรวจรับรายงานของแม่ข่ายงานวิจัย 
เสนอต่อผู้เบิกเงินกองทุนฯ  
 
 หากผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนไม่จัดท ารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้เบิกเงินกองทุนภายในระยะเวลาที่
ก าหนดหรือหากรายงานดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือผู้ได้รับจัดสรรไม่ด าเนินการแก้ไขตามค าบอกกล่าว
ของผู้เบิกเงินกองทุนภายในระยะเวลาที่ผู้เบิกเงินกองทุนก าหนด โดยไม่ยื่นเรื่องเพ่ือชี้แจงต่อผู้เบิกเงินกองทุน
ด้วยเหตุผลอันสมควร ผู้เบิกเงินกองทุนสงวนสิทธิในการออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่สามารถให้ทุน
สนับสนุนในโครงการต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ นั้น ระงับหรือยกเว้นมิให้การสนับสนุน ผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทุนต่อไป 
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ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน 
 
 

 
ชื่อบัญชีโครงการ “กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการ...” 
 
เลขที่                                          
 
ธนาคาร          กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   สาขา                                                  
   
ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย  1.                                               
 2.                                                  
 3.                                        
 4.                                        
 
หมายเหต ุ การมอบอ านาจในการสั่งจ่ายเงินปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 5 
 
  
 
 
 
 

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

.....ต าแหน่ง.... 
วันที่     / ................................ / 2561 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 

แนวทางจัดท าข้อเสนอโครงการ กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน                                         44 
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แนวทางการปฏิบัติทางการเงินและการบัญชี/การจัดซื้อและจัดจ้าง 
 
 

 
1.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  ชื่อบัญชี “กองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ปีงบประมาณ 2561 แม่ข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัย………………..” และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ผู้
เบิกเงินทราบ เพื่อผู้เบิกเงินกองทุนจะได้โอนเงินจัดสรรเข้าบัญชีให้ต่อไป 

 
2. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 5 ต้องยื่น

หนังสือขอเบิกเงินกับผู้เบิกเงินกองทุนทุกครั้ง ที่ต้องการขอเบิกเงินแต่ละงวดของแผนการใช้เงิน 
 
3.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน  หรือก่อหนี้ผูกพันตามแผนการด าเนิน

โครงการภายในวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ รายจ่ายที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับกิจกรรมใดให้ใช้ส าหรับ
กิจกรรมนั้น ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจะโอนหรือน าไปใช้ในกิจกรรมอื่นโดยที่ผู้เบิกเงินกองทุนยังมิได้ให้
ความเห็นชอบก่อนนั้นมิได้  

 
4. ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องสั่งจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน  โดยผู้มีอ านาจสั่งจ่ายตามรายชื่อ           

ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4 เท่านั้น 
 
5. วิธีการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สิน และการเบิกจ่าย
เงินกองทุน พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 และส าหรับการบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่กระทรวงการคลังก าหนด (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 8) 

 
6.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องเสนอส าเนาสมุดบัญชี ซึ่งแสดงรายการการฝากและถอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  
 
7.  ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องให้ความร่วมมือกับผู้เบิกเงินกองทนุในการตรวจสอบบัญชีของโครงการเมื่อ

สิ้นสุดโครงการหรือตามที่ผู้เบิกเงินกองทุนเห็นสมควร 
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แนวทางการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
 
 

 
 ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนต้องรายงานความก้าวหนา้ของโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม
เอกสารแนบท้ายหนังสือยืนยันหมายเลข 4 โดยประเด็นหลักในการรายงาน ประกอบด้วย 
 
รายงานในช่วงตั้งแต่วนัที่................................................... ถึงวันที.่.............................................. 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
2. กิจกรรมที่ได้ด าเนนิการ 
 - รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการในงวดนั้น 
 - ผลของการด าเนนิกิจกรรม เปรียบเทียบกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ 
3. ปัญหาระหวา่งการด าเนินงาน 
 - ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - การแก้ไขปัญหา 
4. สรุปรายงานการเงิน 
 (โดยส าเนาจากรายงานการเงินชุดที่รายงานต่อฝ่ายกองทุนฯ ใช้เฉพาะเดือนสิ้นสุดของงวดที่ได้รายงาน

ความก้าวหน้าคร้ังนั้น) 
 - ตามแบบ 4.1 
 - ตามแบบ 4.2 
 - ส าเนาสมุดบญัชีแสดงรายการการฝากและถอนเงินที่ได้รบัจัดสรร 
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ระบบบัญชีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน 
 
 

 
 
  1. ให้หน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน บันทึกรายการในทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุนตามแบบที่ 4.1 
และรายงานรับจ่ายเงินกองทุนประจ าเดือน/โครงการ ตามแบบที่ 4.2 และส่งให้ผู้เบิกเงินกองทุนภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป เพื่อประโยชน์ในการควบคุมตรวจสอบและการท ารายงานเสนอ สนพ. 
 
 2. ให้ผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนส าเนารายงานแบบที่ 4.1 และแบบที่ 4.2 ตามข้อ 1 เฉพาะเดือนที่มีการ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งส าเนาสมุดบัญชีแสดงรายการการฝากและถอนเงิน ที่ได้รับจัดสรร เป็น
เอกสารแนบของการรายงานก้าวหน้าครั้งนั้น ด้วย 
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แบบท่ี 4.1 
หน่วยงาน…………………………………. 

ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริม โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 

โครงการ ............................................................................................................................. ........................................................................................... ............................... 
 วงเงินที่ได้รับอนุมัติ   …………………………………….  บาท                             เลขที่บัญชีเงินฝาก ……………………………………….. 
 ระยะเวลา…………………………………..ปี       เริ่มตั้งแต่ ……………………...สิ้นสุด ……………………………. 
 

วัน ที ่ รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ
เดือน เอกสาร  เงินรับจาก ดอกเบี้ยรับ …….. ……… รวม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ ค่า…. ค่า…. ส่งคืน รวม เงินสด  เงินฝาก  รวม  

ปี   กองทุนฯ    รับ  ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม   ต้น ดอกเบี้ย จ่าย   ธนาคาร    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

รวมเดือนนี ้                  
รวมแต่เริ่มโครงการ                   
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แบบ 4.2 

หน่วยงาน…………………………….. 
รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานค้นคว้า วิจัย ศึกษาเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริม   
โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 

โครงการ............................................................................................................................. ............................................... 
ประจ าเดือน…………….. พ.ศ. ………… 

 
  

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

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

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

    ที…่…………………….ลงวันที่…………………….. 
   เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
                       ขอส่งรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ประจ าเดือน.................   

โครงการ.......................................... มาเพ่ือโปรดทราบ 
   

    
 

 ลงชื่อ……………………………  

 
             (หัวหน้าหน่วยงาน) 
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ส าเนาหนังสือมอบอ านาจ 
 
 
ประกอบด้วย 
 

1) หนังสือมอบอ านาจในการสั่งจ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน (ถ้ามี) 
2) หนังสือมอบอ านาจในการยื่นหนังสือขอเบิกเงินและ/หรือให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ  
 ผู้เบิกเงินกองทุน (ถ้ามี) 

 
 


