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ค ำขอในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Project Proposal) 

ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1.  เอกสำรที่ต้องจัดส่งให้            
ส.กทอ. 

1.1  หนังสือน ำส่งข้อเสนอโครงกำร 
- เรียน  “ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์

พลังงำน” 
- ลงนำมโดย หัวหน้ำส่วนรำชกำร/หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจเป็น

ลำยลักษณ์อักษรในกำรลงนำมในหนังสือติดต่อประสำนงำนกับ         
ส.กทอ. 

1.2  เอกสำรข้อเสนอโครงกำร …………            …. รำยละเอียดตำมข้อ 2. 
1.3  หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมีกำรมอบอ ำนำจ) 
1.4  น ำส่งเอกสำรที่ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (ส ำนักงำน

บริหำรกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน) เลขที่ 121/3       
ถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

2.  เอกสำรข้อเสนอโครงกำร 2.1  แบบค ำขอรับกำรสนับสนุน ………                     ……. ภำคผนวก ก. 
2.2  บทสรุปผู้บริหำร 
2.3  รำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร …                 … ………. ภำคผนวก ข. 
2.4  เอกสำรสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ำมี) 
2.5  แผ่น CD ที่บรรจุข้อมูลโครงกำร 

3.  กำรสงวนสิทธ ิ
 

ส.กทอ. มีเอกสิทธิในกำรบอกเลิกหำกข้อเสนอโครงกำรที่ส่งไม่ครบตำมที่
ระบุไว้หรือขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตำมที่ก ำหนดไว้ คือ 
3.1  น ำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตำมควำมเป็นจริง 
3.2  ประโยชน์ได้รับแต่เฉพำะผู้เสนอ 
3.3 ขีดควำมสำมำรถไม่เพียงพอ 
3.4  ข้อเสนอไม่เป็นไปตำมที่กฎเกณฑ์ก ำหนด 
3.5  มีผู้ด ำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันนี้ ในพ้ืนที่เป้ำหมำยเดียวกัน 
3.6  ผู้ขอรับทุนไม่สำมำรถยอมรับเงื่อนไขกำรรับทุน 

4.  หนังสือยืนยันหรือสัญญำ
ในกำรขอรับเงินสนับสนุน 

ส.กทอ. จะเป็นผู้จัดท ำหนังสือยืนยัน (ในกรณีที่เป็นหน่วยงำนรัฐ) หรือ
สัญญำ (ในกรณีที่ไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ) โดยหน่วยงำนที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกกองทุนฯ จะต้องพิจำรณำลงนำมและส่งไปยัง ส.กทอ. 
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือน ำส่งแจ้งผลกำรนับโครงกำร 
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5. กำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

หน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนฯ 
5.1  พร้อมชี้แจงรำยละเอียด ข้อเท็จจริง ค ำอธิบำย ค ำแนะน ำ หรือจัดส่ง   

เอกสำรตำมที่ ส.กทอ. เห็นสมควร 
5.2 ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่ ส.กทอ. มอบหมำยเข้ำไปตรวจพ้ืนที่

โครงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
5.3  รำยงำนให้ ส.กทอ. ทรำบทันที หำกโครงกำรเกิดอุปสรรคไม่สำมำรถ

ก ำเนินกำรได้ด้วยประกำรใดก็ดี เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง
ด ำเนินกำรทันที ตำมสมควรต่อไป 

5.4  ด ำเนินโครงกำรโดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขในหนังสือยืนยันหรือสัญญำ 
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โครงกำร   (ชื่อโครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

เสนอ 

ส ำนักงำนบริหำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ปีงบระมำณ พ.ศ. ………………… 

 

 

 

 

 

เสนอโดย 

(ชื่อหน่วยงำนที่ขอรับกำรสนับสนนุ) 
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ภำคผนวก  ก. 

 

 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนที่ขอรับกำรสนับสนุน 
 
1.1  ชื่อหน่วยงำน    
              ………………………………………………………………………………………………………………………..…(ไทย) 
         …………………………………………………………………………………………………………..      …………(อังกฤษ) 
 
1.2  ที่ตั้งหน่วยงำน 
       เลขที…่……………………………………ถนน…………………………………แขวงต ำบล…                      …… 
       เขต/อ ำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์………            ……. 
 
1.3  สถำนที่ติดต่อทำงไปรษณีย์ 
        เลขที…่…………………………ถนน…………………………………แขวง/ต ำบลบล……………………………………… 
        เขต/อ ำเภอ……………………………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…  ………………… 
 
1.4  หมำยเลขโทรศัพท์……………………………………………โทรสำร………………………………………………………… 
       E-mail…………………………… ……………………………………… …………………………………………………….…… 
 
1.5  ประเภทหน่วยงำน 
       หนว่ยงำนรำชกำร                                      รฐัวิสำหกิจ 
       สถำนบันกำรศึกษำ                                     องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ำก ำไร 
       อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 

  

แบบค ำขอ 
กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
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2. บุคลำกรในหน่วยงำนที่บริหำรและด ำเนินกิจกรรมโครงกำร 
 

 
2.1 ชื่อผู้จัดกำรโครงกำร……………………                ………………………………………………………………………. 
       ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.2 ชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำมในสัญญำกับ ส.กทอ. …………………………  ………………………………………………….… 
      ต ำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน 

 
3.1 ลักษณะของโครงกำรโดยย่อ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………                                                                                ……………… 
3.2 ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร…………………………………………เดือน/ปี 
3.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกำรด ำเนินโครงกำร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………                                                                      ……………………………. 
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4. งบประมำณ 
 

4.1 งบประมำณท้ังหมดของโครงกำร……………………………………………………………………………….…….…บำท 
4.2 งบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………………………...…บำท 
4.3 แหล่งเงินทุนสนับสนุนอื่น (ถ้ำมี)………………………………………………………………………………………...บำท 
 

 
5. เอกสำรประกอบค ำขอ ประกอบด้วย 

5.1  บทสรุปผู้บริหำร 
5.2  รำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร 
5.3  เอกสำรสนับสนุนอื่นๆ (ถ้ำมี) 
5.4  แผ่น  CD ที่บรรจุข้อมูลโครงกำรดังกล่ำว 
 

6.    ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมและรำยกำรข้ำงต้นถูกต้องตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร 

6.1  ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………        ………… 

                    (……………………………………………………………………………………………..…)                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.2  ต ำแหน่ง……………………………………………………    ………………………………………………………………………... 

6.3  ลงวันที่ …………….…   .……/………………………………… ……………….………/………………………………………… 
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บทสรุปบริหำร 

โครงกำร  (ชื่อโครงกำร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ข. 

รำยละเอียดขอ้เสนอโครงกำร 
โครงกำร  (ชื่อโครงกำร) 

 
1. บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำรนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงกำร อย่ำงกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โดย
ละเอียดเพื่อมิให้กำรเข้ำใจผิดต่อจุดมุ่งหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 
3. ควำมเป็นมำของปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

อธิบำยถึงสำเหตุของกำรเกิดปัญหำในปัจจุบัน โดยรวบรวมจำกข้อมูลในอดีตเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน 
โดยใจควำมเน้นไปทำงแสดงถึงควำมเข้ำใจต่อปัญหำ 

 
4. กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 

กำรด ำเนินที่ผ่ำนมำ กำรเข้ำไปด ำเนินงำนในกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อแก้ปัญหำตำมข้อ 3 ที่เกิดขึ้น 
 

5. กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 

แสดงเหตุผลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งระบุวิธี
ปฏิบัติงำนและวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงละเอียด เพ่ือเน้นในกำรตอบค ำถำมว่ำ ท ำอย่ำงไร (HOW) ใน
โครงกำรนี้โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกับวิธีอ่ืนๆในกรณีที่มีกำรจัดสร้ำงหรือติดตั้งอุปกรณ์ให้รำยละเอียดแบบ
ก่อสร้ำงและอธิบำยถึงข้ันตอนกำรท ำงำนทั้งระบบ 

 
6. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

 

ระบุรำยละเอียดลักษณะเฉพำะของผลงำนที่คำดว่ำจะได้จำกโครงกำรอย่ำงชัดเจนถึงจ ำนวน
เป้ำหมำยและผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ
เปรียบเทียบสภำพปัญหำปัจจุบัน เป็นกำรหำข้อสนับสนุนถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรด ำเนินโครงกำรฯ 

 
7. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 

ระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแต่ละกิจกรรม วิธีตรวจวัด/ประเมินควำมส ำเร็จ 
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8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรและแผนปฏิบัติ 
 

ระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงกำรโดยอำจระบุถึงวัน เดือน 
หรือปี แผนกำรด ำเนินงำนก ำหนดว่ำกำรท ำงำน จะด ำเนินกำรอย่ำงมีล ำดับและเสร็จสิ้นตำมวันที่ก ำหนดไว้โดย
กำรระบุเวลำนี้ควรท ำอย่ำงรอบคอบ จัดเตรียม Time-based Flow Chart แสดงกิจกรรมและช่วงระยะเวลำ
กำรท ำงำน เช่น 

 
 

รำยกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. …………. 

หมำยเหตุ เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ลงนำมฯ              
2. ………………..              
3. ………………..              
4. ………………..              
5. ………………..              
6. ………………..              
7. ติดตำมและ
ประเมินผล 

             

 
9. กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรติดตำมและกำรประเมินผล 

  ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแผนงำนในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำติดตำมผลและประเมินผลของ
โครงกำรในแต่ละช่วงเวลำให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลำนั้นๆ เช่น 

 
กำรรำยงำน ก ำหนดเวลำส่ง งำนที่ส่งมอบ 

รำยงำนครั้งที่ 1  1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 

รำยงำนครั้งที่ 2  1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 

รำยงำนครั้งที่ 3  1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 

รำยงำนครั้ง
สุดท้ำย 

 1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………... 



 
 

                 ค ำขอในกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร (Project Proposal)                                 

 

49 

 
10. รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 

 

จ ำแนกรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนแต่ละประเภทใช้ชัดเจน พร้อมทั้งจะต้องมำแจกแจง
รำยละเอียดของค่ำใช้จ่ำยต่อปริมำตรหรือต่อหน่วยด้วย ตำมรำยกำรดังนี้ 

- ค่ำบริหำร ควบคุม ติดตำม และประเมินผลโครงกำรของเจ้ำของโครงกำร 
- ค่ำใช้จ่ำยที่ขอรับกำรสนับสนุนเป็นรำยปี 
- ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละกิจกรรม แต่ละผู้เข้ำร่วมโครงกำร และยอดรวม 
- แผนเบิกเงินสนับสนุนจำกกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของงำนตำมระยะเวลำที่

ก ำหนด 
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงกำรจำกแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ 

 
11. แผนกำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร 

 

ระบุรำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวดที่ขอเบิกจ่ำยเงินพร้อมทั้งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนประกอบด้วยกำรเบิกจ่ำยในแต่ละงวดด้วย เช่น  

1) งบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ ในระยะเวลำ…            …..ปี  
เป็นเงินทั้งสิ้น……………                         ………บำท โดยแบ่งได้ ดังนี้ 

 
รำยกำร ปีท่ี…………… ………………. ………………. รวม 

ค่ำตอบตอบ 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่ำใช้สอย 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่ำวัสดุ 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

ค่ำใช้สอย 
-  จ ำแนกรำยละเอียด 

    

รวม     
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2) รำยละเอียดของกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด 
 

งวดที่ รำยกำรที่เบิก-จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) เงื่อนไข 
งวดที่ 1 ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 

  

รวม    
งวดที่…        …. ค่ำตอบแทน 

ค่ำใช้สอย 
ค่ำวัสดุ 
ค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 

  

รวม    
    

 

12.  ควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร 
 

ระบุรำยละเอียดควำมรู้ประสบกำรณ์ จ ำนวนทีมงำน ควำมพร้อมในกำรท ำงำน และกำรเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร 

• ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและแนวทำงในกำรบริหำรโครงกำร 
• ชื่อ/ต ำแหน่ง ผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรโครงกำรและเจ้ำหน้ำที่หลักในโครงกำร 
• จัดท ำแผนผังแสดงควำมสัมพันธ์ขององค์กรและกำรบริหำรองค์กรพร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละสำยงำน  ตัวอย่ำง เช่น 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ำยบริหำร 

โครงกำร……………………………
…… 

ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร คณะที่ปรึกษำ 

ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี ฝ่ำยด ำเนินงำน ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 
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13. ประวัติและประสบกำรณ์ของบุคคลกรหลักของโครงกำร 
 

ระบุรำยชื่อพร้อมทั้งประวัติกำรท ำงำนของบุคลำกรที่เข้ำร่วมบริหำรโครงกำรของแต่ละบุคคล 
 

14. เอกสำรสนับสนุนอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

กรณีท่ีรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำรที่มีกำรอ้ำงถึงเทคโนโลยีหรือผลกำรศึกษำวิจัยที่จะน ำมำใช้ใน
โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนให้ผู้เสนอโครงกำรแนบเอกสำรดังกล่ำวไว้ในหวดเอกสำรสนับสนุนอื่นๆ 
ทั้งนี้รวมถึงเอกสำรอ่ืนๆ เช่น สิทธิบัตร รำยงำนกำรทดสอบเทคโนโลยีที่จะมำใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ลักษณะเดียวกันนี้ในประเทศอ่ืนๆ 

 


	62-RFP Announce-Att-1
	62-RFP Announce-att1
	ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ 2562

	62-RFP Announce-Att-2
	62-RDF Anounce -Att-3

