
แนวทางการขอรบัการสนบัสนุนเงนิกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

โดย



เลขที่ 1010 อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 ชัน้ 10 (ฝ่ัง Podium) ถนนวภิาวดรัีงสติ แขวงจตจัุกร 
เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900
โทร 0-2158-1460 โทรสาร 0-2158-1460
อเีมล contact@enconfund.go.th
เว็บไซตข์องส านักงาน www.enconfund.go.th
เว็บไซตย์ืน่ขอรับการสนับสนุนเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน project.enconfund.go.th

http://www.enconfund.go.th/
http://www.project.enconfund.go.th/


กองทุนเพือ่ส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเงนิทีจั่ดเก็บตามมาตรา 24
ซึง่มไีวส้ าหรับใชใ้นวตัถปุระสงคต์ามมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์
พลงังาน พ.ศ.2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2550 เพือ่ท าการจัดสรรใหแ้กผู่ ้
ขอรับการสนับสนุน ตามโครงการทีข่อรับการสนับสนุน ซึง่โครงการตา่งๆ ตอ้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วธิีการ และตอ้งไดรั้บการพิจารณาจัดสรรผ่านการกลั่นกรองเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงนิกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามประกาศของ
ส านักงานบรหิารกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน (ส.กทอ.)

1. พระราชบัญญัตกิารสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2550

2. ระเบยีบคณะกรรมการกองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน วา่ดว้ยการบรหิาร
กองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2560



คณะกรรมการกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

ในการประชุมคร ัง้ที ่2/2562 (คร ัง้ที่ 80) 
เมือ่วนัที ่8 พ.ค. 62 
ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงนิกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ 63 วงเงนิ 12,000 ลา้นบาท และ 
ส.กทอ. ด าเนนิการออกประกาศตอ่ไป

ส านกังานบรหิารกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

ออกประกาศ ส.กทอ. 
ที ่13/2562

เรือ่ง ยทุธศาสตรก์ารจัดสรรเงนิกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563
ลงวันที ่18 มถินุายน 2562



พระราชบญัญตัิ
การสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน
พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

มาตรา 4(4) ให ้“คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) มอี านาจหนา้ที่
ก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและ
ล าดบัความส าคญัของการใชจ้า่ยเงนิกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน” ตามที่
คณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลงังานเสนอ

คณะกรรมการกองทนุ
เพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

ทั้งนี้ สัดส่วนของการจัดสรรเงินของแต่ละแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงดด้ดม่เกินร้อยละ 10

อ านาจหนา้ที ่ของ ส.กทอ. ขอ้ 4 ใหจ้ัดท ายทุธศาสตรก์ารจัดสรรเงนิกองทนุเพือ่เสนคณะกรรมการกองทนุฯ

ระเบยีบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าดว้ยการบรหิารกองทุนฯ พ.ศ. 2560 ขอ้ 18 วรรคสอง ก าหนดให ้
“ส.กทอ. มหีนา้ทีป่ระกาศยทุธศาสตรจ์ัดสรรเงนิกองทนุประจ าปี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ”์

น าเสนอคณะอนกุรรมการกองทนุฯ เพือ่พจิารณา

กอ่น ส.กทอ. ประกาศ

ส.กทอ. ไดจ้ัดท ารา่งยทุธศาสตรจ์ัดสรรเงนิฯ

น าเสนอคณะกรรมการกองทนุฯ เพือ่ขอความเห็นชอบ

ในการประชุมคร ัง้ที ่3/2562 (คร ัง้ที่ 81) 
เมือ่วนัที ่10 ต.ค. 62 
ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบ

การปรับปรงุแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขฯ
พรอ้มกบัขอขยายเวลาของการใชจ้า่ย
เงนิกองทนุฯ ปี 63 - 67 ในวงเงนิรวม 
50,000 ลา้นบาท ทัง้นีม้อบหมายให ้
เลขานุการคณะกรรมการกองทนุฯ เสนอตอ่ 
กพช. เพือ่พจิารณาตอ่ไป

เสนอ กพช. เพือ่ก าหนดกรอบฯ

เห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ



ส.กทอ. ประกาศ
ยทุธศาสตรจ์ดัสรรเงนิ

ประกาศ
รบัขอ้เสนอโครงการ

กล ัน่กรองโครงการ
เบือ้งตน้

เขา้คณะอนกุรรมการ
กล ัน่กรองฯ

เพือ่ใหค้วามเห็นชอบ

เขา้คณะกรรมการกองทนุฯ
เพือ่อนุมตัโิครงการ

แจง้มตผิูข้อรบัการ
สนบัสนนุ

สง่แผนการ
เบกิจา่ย

กระทรวงการคลงั

ลงนามในสญัญา/หนงัสอื
ยนืยนั

ส.กทอ.

 กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 แนวนโยบาย Thailand 4.0 และ Energy 4.0
 แผนบรูณาการพลังงานระยะยาว (พ.ศ. 2558 - 2579)
 แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)
 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืก (AEDP)        
 มตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.)
 แนวโนม้ความสามารถในการใชเ้งนิกองทนุฯ

ศกึษา

น าเสนอคณะอนกุรรมการกองทนุฯ เพือ่พจิารณา

น าเสนอคณะกรรมการฯ 
ขอความเห็นชอบ

ส.กทอ. ประกาศ

จดัท ารา่งยทุธศาสตรจ์ดัสรรเงนิ

มผีลวนัเร ิม่ตน้ปีงบประมาณ 1 ต.ค. และงบประมาณระหวา่งปี 1 ม.ีค.



ด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง

ลงนาม
ในสญัญาจดัซือ้จดัจา้ง

ด าเนนิการตามสญัญา
หรอืหนงัสอืยนืยนั

ผูข้อรบัการสนบัสนนุ

 ไดรั้บแจง้หนังสอืมตคิณะกรรมการกองทนุฯ
 ลงนามในสญัญาหรอืหนังสอืยนืยัน
 เริม่ด าเนนิการตามสญัญาหรอืหนังสอืยันยัน
 ด าเนนิการตามระเบยีบคณะกรรมการกองทนุฯ พ.ศ. 2560

ลงนามในหนงัสอืยนืยนั/สญัญา

ใหท้ันภายใน 90 วัน
นับจากวันเริม่ตน้โครงการ
ตามขอ้ 22 ของระเบยีบฯ

หากพบเหตจุ าเป็นทีต่อ้งเปลีย่นแปลงรายการ ระยะเวลาด าเนนิการ จ านวนเงนิ ตอ้งแจง้ ส.กทอ. ภายใน 15 วันนับแต่
วันทราบเหต ุตามขอ้ 24 ของระเบยีบฯ

ผูข้อรับการสนับสนุน ตอ้งรายงานผลการปฏบิตังิาน ดงันี ้ ตามขอ้ 25 ของระเบยีบฯ
>> รายงานผลการใชจ้า่ยเงนิของทกุเดอืน ภายในวันที ่5 ของเดอืนถดัไป
>> รายงานความคบืหนา้โครงการรายไตรมาส
>> รายงานผลการปฏบิตังิานทีแ่สดงผลส าเร็จ ภายใน 60 วันนับแตว่ันสิน้สดุโครงการ

กรณีทีผู่ไ้ดร้ับการสนับสนุนไมจ่ดัท ารายงานผลความคบืหนา้โครงการ และหรอืปฏบิตั ิ
ไมเ่ป็นไปตามแผนทีไ่ดรั้บอนุมตั ิซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กองทนุฯ ส.กทอ.สัง่ชะลอการสนับสนุนเงนิกองทนุ
เป็นการชัว่คราวตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ให ้ส.กทอ. รายงานใหค้ณะกรรมการฯ และใหน้ าผลการด าเนนิงานดงักลา่ว

ไปประกอบการพจิารณาการสนับสนุนเงนิกองทนุในปีถดัไป ตามขอ้ 26 ของระเบยีบฯ



1
เป็นโครงการทีต่รงกบัวัตถปุระสงคข์องการใชจ้่ายเงนิกองทุนตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. การสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ โดยมกีจิกรรมและเป้าหมาย หรอืผลผลติ สอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคข์องโครงการ มผีลผลติ ผลลัพธท์ีแ่สดงถงึความส าเร็จของโครงการ
และแสดงถงึจดุสิน้สดุของโครงการ

2
เป็นโครงการทีม่ขีอ้มลูทางเทคนคิของอปุกรณ์ส าหรับประกอบการพจิารณา แสดงผลประหยัดทีถ่กูตอ้ง มขีอ้มลูทีเ่กีย่วกับระยะเวลาคนืทุน มขีอ้มลู
ความคุม้คา่ของการด าเนนิโครงการ และมกีลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจนหรอืกลุม่เป้าหมายทีจ่ะไดรั้บผลประโยชนจ์ากการด าเนนิโครงการ

3 เป็นโครงการทีผู่ย้ ืน่ขอรับการสนับสนุนไมเ่ขา้ขา่ยเป็นผูข้อแทนกนัในลกัษณะทีไ่มใ่ชเ่จา้ของหน่วยงานในสงักดัเดยีวกนั

4
กรณีทีเ่ป็นโครงการตอ่เนื่อง ตอ้งมรีายงานและผลการเบกิจ่ายของปีทีผ่่านมาไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (ผลการเบกิจ่ายของเจา้ของโครงการ) และมี
รายงานผลความกา้วหนา้ของโครงการ โดยจะตอ้งมผีลความกา้วหนา้ของโครงการในปีทีผ่่านมาไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 (โดยมกีารแสดงขอ้มลูผล
ความกา้วหนา้) ณ วันทีย่ืน่ขอ้เสนอโครงการ

5 กรณีเป็นโครงการทีม่ลีกัษณะสาธติหรอืรเิริม่ หรอืโครงการทีม่ผีลสมัฤทธิแ์ลว้ ไมส่มควรใหก้ารสนับสนุนเพือ่ด าเนนิการในลกัษณะเดยีวกนั

6
กรณีเป็นโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับการสนับสนุนผลผลติภาคการเกษตร จะตอ้งเสนอแผนการจัดการตลาดของผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน และแผนทีส่ามารถวัดผลไดว้า่จะน าไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งไร

7
ทรัพยส์นิใด ๆ ทีเ่กดิจากการสนับสนุนเงนิจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน เพือ่ด าเนนิโครงการดังกลา่ว ใหถ้อืเป็นทรัพยส์นิของผูไ้ดรั้บ
การสนับสนุนทีต่อ้งบ ารงุรักษา และด าเนนิการตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง



หน่วยงานตามมาตรา 25 และ 26 
แหง่พระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิ
การอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535
แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550

หนว่ยงานทีม่สีทิธิข์อรบัการสนบัสนนุ
เงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิอนุรกัษพ์ลงังาน

1.หน่วยงาน
ราชการ

2.หน่วยงาน
รัฐวสิาหกจิ

3.สถาบนั 
การศกึษา

4.องคก์รชนทีไ่ม่
แสวงหาผลก าไร



การยืน่ขอสนบัสนนุเงนิกองทนุใหด้ าเนนิการ
ดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ว่าดว้ยการบริหาร
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชเ้มื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2560

ในข้อ 10 ก าหนดไวว้่าการขอรับการ
สนับสนุนจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน (กองทุน) ใหด้ าเนนิการดว้ยระบบ
อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส์  แ ล ะ ให ้ใ ช บ้ั ง คั บ เ มื่ อ
คณะกรรมการประกาศก าหนด และในบท
เฉพาะกาล ขอ้ 60 ก าหนดใหร้ะเบียบฯ นี้
เร ิม่ตน้บังคับใชก้ับงบประมาณปี พ.ศ. 2562
เป็นตน้ไป 



ตวัอยา่งประกาศส านกังานบรหิารกองทนุฯ

ประกาณ ณ เว็บไซตข์องส านักงานฯ  www.enconfund.go.th



เว็บส าหรบัยืน่ขอรบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุเพือ่
สง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

Project.enconfund.go.th

Browser ส าหรับเขา้ระบบ Google chrome



การขอรบัการสนบัสนุนเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 
ดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส์

1.
การยืน่

ลงทะเบยีนเป็น
ผูด้แูลระบบ
(Admin)ของ
หน่วยงาน

2.
การสรา้งบญัชี

โครงการ
3.

การยืน่ขอ้เสนอ
โครงการ



1. การยืน่ลงทะเบยีน เพือ่เป็นผูด้แูลระบบ (Admin) ของหนว่ยงาน

ส.กทอ. ประกาศยืน่ลงทะเบยีนสมัครผูด้แูลระบบ 

(Admin) ของหน่วยงาน

1. ผูม้คีวามประสงคข์อรับการสนับสนุนเงนิกองทนุฯ

ยืน่ลงทะเบยีนหน่วยงานผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์

เพือ่เป็น “ผูด้แูลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน”

ผูเ้ป็น Admin หน่วยงานตอ้งมหีนังสอืมอบอ านาจ
จากหวัหนา้สว่นหน่วยงานทีเ่ป็นนติบิคุคล(ผูม้ี
อ านาจสงูสดุ)เพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูย้ืน่ลงทะเบยีน
หน่วยงานและสรา้งโครงการ

ไฟลเ์อกสารประกอบการยืน่ (PDF)
1.หนังสอืน าสง่ขอสมัคร “ผูด้แูลระบบAdminของหน่วยงาน”
2.หนังสอืมอบอ านาจจากผูบ้รหิารสงูสดุทีอ่อกให ้
“Adminของหน่วยงาน”

3.ส าเนาบัตรประชาชนผูม้อบอ านาจ
4.ส าเนาบัตรประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ(ผูย้ืน่)
5.หนังสอืจัดตัง้หน่วยงาน 
6.รปูถา่ยของผูรั้บมอบอ านาจ (JPG) ขนาดไมเ่กนิ 300KB

*** 1 หน่วยงาน (เป็นนติบิคุคล) : Admin ของ หน่วยงาน  1 คน



คูม่อืและเอกสารตัวอยา่ง

1. ตรวจสอบรายชือ่หน่วยงานใน
ระบบ

2. ถา้ไมม่รีายชือ่ใหล้งทะเบยีนผู ้
ขอรับการสนับสนุน

1. การยืน่ลงทะเบยีน เพือ่เป็นผูด้แูลระบบ (Admin) ของหนว่ยงาน

เขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์Project.enconfund.go.th



1. การยืน่ลงทะเบยีน เพือ่เป็นผูด้แูลระบบ (Admin) ของหนว่ยงาน



2. การสรา้งบญัชโีครงการ

ผูจั้ดการโครงการจัดเตรยีมไฟลเ์อกสารใหก้ับ 

ผูด้แูลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน

*** 1 โครงการ : ผูจั้ดการโครงการ  1 คน

ไฟลเ์อกสารประกอบการขอรับUser+Password ผูจั้ดการ
โครงการ
1. หนังสอืมอบอ านาจ
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผูม้อบอ านาจ (หวัหนา้

หน่วยงานนติบิคุคล) ทีรั่บรองส าเนาแลว้
3. ส าเนาบัตรประชาชนของผูจั้ดการโครงการ (Project 

Manager หรอื PM) พรอ้มรับรองส าเนาแลว้
4. ส าเนาบัตรประชาชนบคุคลอา้งองิ (พยาน) พรอ้ม

รับรองส าเนาแลว้
5. รปูถา่ยหนา้ตรง 2 นิว้ ผูจั้ดการโครงการ



ใส ่USER/PASSWORD ของ 
Admin หน่วยงาน
เพือ่เขา้ไปสรา้งบัญชโีครงการ

2. การสรา้งบญัชโีครงการ



2. การสรา้งบญัชโีครงการ

1

2



2. การสรา้งบญัชโีครงการ

3



3. การยืน่ขอ้เสนอโครงการ

3.1 “ผูจั้ดการโครงการ” ตรวจสอบ รับ User และ Password ทาง อเีมล ของผูจั้ดการโครงการ

3.2 “ผูจั้ดการโครงการ” เตรยีมไฟลเ์อกสาร

ไฟลเ์อกสารประกอบการยืน่สง่ขอ้เสนอโครงการ
1. หนังสอืยืน่ขอ้เสนอโครงการทีม่รีายละเอยีดมอบ

อ านาจใหผู้จั้ดการโครงการด าเนนิโครงการ
2. ไฟลข์อ้เสนอโครงการ Word (นามสกลุ.doc/.docx)



ใส ่USER/PASSWORD
เพือ่เขา้สูร่ะบบการสรา้ง
โครงการ

3. การยืน่ขอ้เสนอโครงการ

เขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์Project.enconfund.go.th



การยืน่ขอ้เสนอโครงการ



การยืน่ขอ้เสนอโครงการ

ก าหนดชว่งเวลาด าเนนิโครงการ



หมายเหตุ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของราชการ 
หน่วยงานทีย่ืน่ขอรับการสนับสนุนเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการ

อนุรักษ์พลงังาน จะตอ้งจัดสง่เอกสารตวัจรงิทีส่ง่แนบในระบบ 

ไปทีส่ านักงานบรหิารกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน 

(ส.กทอ.) 1010 ชัน้ 10 ถนน วภิาวดรัีงสติ แขวงจตจัุกร 

เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900

DNE
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